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Automatisk tilbakemelding fra DBS - Varsel om igangsetting av 
reguleringsarbeid og høring av planprogram for ny skole på Vesterøya - 
Sandefjord kommune 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  
 
Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 
Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er 
nødvendig.  
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 
Dersom plansaken gjelder areal knyttet til etablert storulykkevirksomhet eller areal hvor 
det planlegges etablering av anlegg som sikkert eller muligens vil bli storulykkeanlegg, 
bes det også om at høringen sendes DSB på nytt. Det må fremgå av oversendelsen at 
saken gjelder plansak knyttet til anlegg omfattet av storulykkeforskriften. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
 Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Arkiv 
 
Helle Nielsen Ajeen Arvesen 

  
seksjonssjef førstekonsulent 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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NVEs uttalelse - Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring 
av planprogram - Fire alternative tomter for ny skole på Vesterøya - 
Sandefjord kommune 

Vi viser til brev datert 14. oktober 2021. Saken gjelder varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid og høring av planprogram for ny skole på Vestrøya i Sandefjord 
kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny skole 1.-7. trinn. 
 

Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 
framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å 
forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 
(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av 
arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).  
 

NVEs konkrete innspill 

Plan- og bygningsloven § 28-1 fastsetter at grunn bare kan bebygges dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. Kravene til sikkerhet er videre konkretisert i byggteknisk forskrift, TEK 17.  

 
På reguleringsplannivå skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer ivaretas gjennom 
selve planløsningen og bruk av virkemidler som arealformål, hensynssoner og 
reguleringsbestemmelser (pbl. §§ 12-5, 11-8, 12-6 og 12-7).  

 
Vi viser også til rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling, utgitt oktober 2018, punkt 2.11.1, hvor det heter at «ved siste 
plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å 
sette vilkår for å innvilge byggesøknad» 
 
Skred i bratt terreng 
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Planområdet ligger utenfor aktsomhetsområde for skred. Vær likevel oppmerksom på at 
det ikke er utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred, og at aktsomhetskartene er basert 
på unøyaktig data som gjør at mindre løsneområder ikke alltid vises. Lokale 
terrengforhold må derfor alltid vurderes i tillegg. 

I vår Kartbasert veiledning for reguleringsplan (arcgis.com) punkt 10 er det innenfor 
planområdet avmerket områder med brattere enn 25 grader helling. Da er det ikke 
utelukket at skred kan løsne. Det må derfor dokumenteres at sikkerhet mot skred er i 
ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 

For mer informasjon om skred i bratt terreng, se Veileder - Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak (nve.no) 

Vi minner om at reguleringsplanen må vise eventuelle sikringstiltak som må 
gjennomføres for å ivareta tilstrekkelig sikkerhet, og disse må hjemles med 
rekkefølgekrav. 

Kvikkleire  
I Kartbasert veiledning for reguleringsplan (arcgis.com) punkt 13 vises det at deler av 
planområdet ligger i et område hvor det kan være marin leire i grunnen. Det er også 
kjent kvikkleireforekomst i nærheten av planområdet. Under planarbeidet må det derfor 
avklares om det er kvikkleire i området. Det må også vurderes om det kan finnes marin 
leire høyere opp i terrenget slik at planområdet kan bli truffet av et skred som løsner 
derfra.  

I NVE Veileder1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred kap.3.2.( NVE Veileder) er det 
beskrevet en stegvis prosedyre som skal benyttes ved vurdering og utredning av fare for 
områdeskred.  

Ved offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan skal reell fare for områdeskred være 
avklart i henhold til kravene om risiko- og sårbarhetsanalyse i plan- og bygningsloven § 
4-3. For at dette skal være oppfylt på detaljreguleringsplannivå, må kravene i pbl § 28-1 
og § 29-5, byggteknisk forskrift kap. 7 med veiledning og NVEs veileder 1/2019 legges 
til grunn for utredning av skredfare.  

Overvann og flom 
Overvann er overflateavrenning som følge av nedbør og smeltevann. Mer utbygging gir 
økt andel tette flater som igjen bidrar til raskere avrenning og større mengder vann på 
terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i 
vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 
avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet 
i uønsket retning.  

Reguleringsplanen må vise hvordan overvann skal behandles både i kart og 
bestemmelser. Reguleringsplanen må vise hvordan overvann skal håndteres uten at det 
fører til negative konsekvenser for grunnvann, overflateavrenning, bekker, elver og 
innsjøer.  

Vi anbefaler at det brukes naturbaserte løsninger for å håndtere overvannet jf. «Statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» 

Planområdet ligger delvis innenfor et område hvor det kan være fare for flom. Dette 
synes på Kartbasert veiledning for reguleringsplan (arcgis.com) punkt 6. Reell flomfare 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://veileder-skredfareutredning-bratt-terreng.nve.no/
https://veileder-skredfareutredning-bratt-terreng.nve.no/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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må derfor avklares og tas hensyn til. Vi viser til vårt innspill i regionalt planforum 
03.03.2021 hvor NVE tok opp aktsomhetssone flom. Vassdraget er registrert på det 
nordlige planområdet, og selv om det er lukket nå er det i ekstremnedbørssitasjoner 
fare for oversvømmelse. NVE anbefalte å jobbe med terrenget med hensyn til utforming. 
Kan man for eksempel åpne vassdraget som ressurs til overvannshåndtering og 
pedagogisk funksjon, og reetablere kantvegetasjon?  
 
Se ellers NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» for mer 
informasjon om videre fremgangsmåte. 
 
Energianlegg 
I planområdet går det et høyspentanlegg. Det er Skagerak Nett AS som eier 
ledningsnettet. Vi ber dere ta kontakt med Skagerak Nett AS for å avklare hvordan dette 
bør ivaretas i planarbeidet. 
 
Eksisterende og vedtatte større høyspenningsanlegg og transformatorstasjoner skal 
reguleres med hensynssone "Båndlegging etter annet lovverk" H740, jf. pbl § 11-8 d. 
Mindre høyspenningsanlegg innenfor områdekonsesjonene faller innenfor virkeområdet 
til pbl og kan reguleres som "Teknisk infrastruktur" etter pbl § 11-7 nr. 2. 
 
Minstekrav til avstand til kraftledninger er regulert gjennom forskrift om elektriske 
forsyningsanlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i 
Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg | Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)publisert tabeller med minsteavstandskrav til 
kraftledninger. 
 

NVE innspill til planprogrammet. 

Det er lagt frem fire alternative tomter for ny skole på Vesterøya. Planprogrammet 
redegjør for hvilke tema som vil bli utredet. Vi ser at kommunalteknisk plan, inkludert 
overvannsløsninger, skal utarbeides som del av plangrunnlaget. Det står videre at risiko- 
og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres. Geotekniske utredninger vil være en del av ros-
analysen. Det er bra at både overvann og grunnforhold skal utredes. Vi minner om at 
reell fare, og eventuelle sikringstiltak, må være avklart før planen sendes på offentlig 
ettersyn. 

Generelle råd 
For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i 
reguleringsplanen anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her 
er informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert 
veileder for reguleringsplan. Veilederen leder dere gjennom alle våre fagområde, og gir 
dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider planen, har ansvar for at 
disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 
 

NVEs oppfølging av planarbeidet 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er 
vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder 

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/
https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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må være vedlagt planer som sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle plandokument 
blir sendt elektronisk til NVE. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig 
bistand til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de 
kommunene som har størst behov.  
 
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 
 
Med hilsen 
 
Maria Solem 
Senioringeniør 
 
 
Godkjent av Peer Sommer-Erichson 
Seniorrådgiver 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
Sandefjord Kommune 
 
Kopimottakerliste: 
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 
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Statens vegvesen  Anton Jenssens gate 5 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 3125 TØNSBERG Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av planprogram - ny 

skole på Vesterøya - Sandefjord kommune  

Vi viser til brev datert 11.10.2021, med svarfrist 29.11.2021. 

 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for en ny 3-parallell barneskole på 

Vesterøya, til erstatning for tre eksisterende. Varselet omfatter 4 ulike tomtealternativ som 

det ønskes innspill på. 

 

Statens vegvesen har i utgangspunktet ingen mening om hvilken skoletomt som er å 

foretrekke.  

 

Vi anser det er viktig at skolen blir plassert slik at det er kortest mulig avstand fra barnas 

bolig og til skolen. Dette er viktig for at flest mulig selv kan transportere seg til skolen. I 

tillegg til avstand er også sikkerheten og opplevd trygghet viktig for om barna blir kjørt til 

skolen.  

Bygging av ny skole vil derfor innebære at det gjøres tiltak på vegnettet fram til skolen. Vi 

oppfatter at det er gjort en grundig vurdering av nødvendige tiltak i den utarbeidete 

mobilitetsplanen. I denne sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at noen av disse 

tiltakene bør være på plass før arbeidet med bygging av skolen og anleggstrafikk starter. 

Dette må komme fram i rekkefølgebestemmelser.  

 

I tillegg til å tilrettelegge for gående og syklende til den nye skolen, er det også viktig å 

tilrettelegge for «slippsone», fortrinnsvis i noe avstand til skolen. Denne må gjelde både for 

privatbiler og ev skolebuss.  

 

Erfaringsmessig vil det alltid være noen elever som tar rutebuss til skolen. Det er derfor 

viktig å etablere gode bussholdeplasser med sikre kryssingspunkt. Vi antar at selv om 
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atkomst med rutebuss er mindre aktuelt i skoletiden, kan det være aktuelt til 

fritidsaktiviteter på skoleområdet. 

 

Det synes som kommune har gjort et grundig arbeid med vurdering skoletomtene og tiltak 

som vil være nødvendige ved bygging av den enkelte skole. Statens vegvesen har derfor 

ingen ytterlige kommentarer til varselet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Eivind Gurholt 

seksjonsleder Sigrid Paulsen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av 
planprogram for ny skole på Vesterøya - Sandefjord kommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 11.10.2021 vedrørende varsel 
om oppstart av reguleringsplanarbeid for ny skole på Vesterøya i Sandefjord kommune. 
Uttalelsesfristen er satt til 29.11.2021.  
 
Varslets bakgrunn 
Formålet med planarbeidet er å velge tomt og legge til rette for bygging av en ny skole for 1-7 trinn 
på Vesterøya. Det varsles igangsetting av reguleringsarbeid for fire alternative tomter, Nord og Syd, 
Kariåsen og Skottåker.  
 
I kommuneplanens arealdel er områdene avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, boligformål 
samt grønnstruktur. Hensikten med planarbeidet er ikke i samsvar med overordnet plan.  
 
Planarbeidet har vært diskutert i regionalt planforum i møte 03.03.2021 og 03.11.2021. 
Fylkeskommunen har tidligere gitt uttale til deler av planområdet i brev av 25.03.2021.   
 
Fylkeskommunens roller og ansvar 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt varsel til detaljregulering i medhold av plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 12-8.   
 
Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt planarbeid. Vi 
har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig veileder. 
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i 
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.  
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
interesser i reguleringsplaner, også på vegne av Statsforvalteren. Avtalen begrenser ikke 
Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse.   
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Fylkeskommunens uttalelse til varslet 
Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til tidligere uttales gitt i brev av 25.03.2021, denne er 
fremdeles gjeldende for planarbeidet. I punktene nedenfor vil vi gi ytterligere innspill til 
planarbeidet, basert på nytt materiale fra kommunen.   
 
Hensynet til jordvernet  
Det fremkommer av planvarslet at flere av de alternative planområdene inneholder forslag om 
omdisponering av dyrka mark. Dyrka mark av god kvalitet er en nasjonalt viktig ressurs som 
kommunen må ivareta dersom vi skal nå de nasjonale og regionale jordvernmålene. Fokuset på 
jordvern har de siste årene blitt strengere, sist nå i ny regjeringsplattform som vil sette en grense 
på maks 2000 dekar matjord som bygges ned pr år. For Sandefjord kommune, med så godt 
jordsmonn og klima, betyr det i prinsippet at det ikke bør bygges ned noe dyrka mark.  
 
Vi anmoder om at minst mulig dyrka tas og anbefaler derfor at det jobbes med alternativene 
Kariåsen og Skottåker ut fra jordvernhensyn. Eller kombinasjon av disse. Dersom noen av de andre 
alternativene fremmes vil saken bli lagt fram for fylkespolitisk behandling med innstilling om 
innsigelse, på bakgrunn av alternativene vurderes å være i strid med det nasjonale jordvernmålet.   
 
Vi forutsetter at det foreligger en landbruksfaglig vurdering fra lokal landbruksmyndighet ved 
offentlig ettersyn, og en vurdering av hvorvidt det anbefales å omdisponere den dyrka marka i 
planområdet. Dersom det legges til rette for omdisponering av dyrka mark i valg av alternativ tomt, 
skal det utarbeides en matjordplan. Denne skal følge saken når den kommer til offentlig ettersyn, 
og sikres gjennomført i reguleringsbestemmelsene.  
 
Samferdsel 
Viser til vår uttalelse av 25.03.21 til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av 
planprogram for ny skole på Vesterøya. Våre innspill i forhold til de alternativene som forelå til 
dette varslet opprettholdes.   
 
I mobilitetsplanen som er utarbeidet vises det til reisevaneundersøkelsen (RVU) 2013/14 for 
beregningen av elevenes reiser. Iflg RVU er det 34% av elevene i «mindre byer og tettsteder» som 
reiser i bil. I mobilitetsplanen velger en å reduseres dette med ca. 1/3-del til 23% da en mener en 
ny skole ikke burde oppfordre til mer bilkjøring enn landsgjennomsnittet. Det er ikke omtalt og 
begrunnet hvordan en skal redusere reiser med bil og tallet fremstår som en målsetning. Et 
realistisk og godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for et godt resultat i planleggingen. Vi savner 
begrunnelse for å redusere antall elevreiser med bil i mobilitetsplanen og beskrivelse av eventuelle 
plangrep og tiltak for å nå målet om en reduksjon. 
 
Ved etablering av en ny større skolekrets vil det bli flere elever som benytter kollektivtrafikk til 
skolen. Som en del av planarbeidet må det klargjøres fremtidige kollektivruter og planlegges 
kollektivholdeplasser med tilhørende tilbud for myke trafikanter mellom holdeplasser og skolen 
som ivaretar trafikksikkerheten og sikrer trygg skolevei for elevene som skal benytte den nye 
skolen. Trafikksikkerhetsvurdering av kollektivholdeplasser som blir del av skolevegen til ny skole 
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må inngå i planarbeidet og nødvendige tiltak for å ivareta trygg skolevei må innarbeides i planen. 
Ved utredning av planens konsekvenser må det gjøres vurderinger av alle kryss i fylkesveg som 
påvirkes vesentlig av skoleutbyggingen. Ved kryssutredninger må maks timesbelastning legges til 
grunn ved vurdering av behov for tiltak jf. gjeldende veinormaler gitt i Håndbok N100. 
 
Nye tomtealternativer. 
Vi slutter oss i hovedsak til de vurderinger av fordeler og ulemper for de ulike løsningene for 
adkomst til tomtealternativene Kariåsen og Skottåker som fremkommer i mobilitetsplanen.  
 
For alternativet Skottåker må hele kryssområdet inkludert kollektivholdeplasser tas med i 
detaljreguleringen slik at en får rettet opp i den feilen (som påpekt i mobilitetsplanen s. 25) som 
ligger inne i dagens regulerte kryss. Slippsone må få både inn- og utkjøring fra Skåttåkerveien. Ny 
utkjøring direkte fra slippsone til Vesterøyveien kan ikke aksepteres. 
 
Kariåsen vil få adkomst fra Industriveien som er kommunal. Slippsone ved Vesterøyveien må få inn- 
og utkjøring fra nytt kryss i Vesterøyveien. Nytt kryss må plasseres så langt nord på eiendommen 
Vesterøyveien 159 som mulig for å unngå at det blir et nytt X-kryss med Skuteveien. X-kryss har 
utfordringer i forhold til trafikksikkerhet og bør unngås. Kariåsen vurderes til å være alternativet 
som har minst negative konsekvenser i forhold til fylkesveger. 
 
Kulturarv 
Automatisk freda kulturminner 
Det er registrert fire automatisk freda kulturminner (Askeladden id 104012, 62646, 101166 og 
101167) og et kulturminne med uavklart vernestatus (Askeladden id 29737) innenfor planområdet. 

Planforslaget er i konflikt med automatisk freda kulturminner, og forholdet til disse kulturminne 
må avklares gjennom videre planprosess ved bruk av tilstrekkelige hensynssoner (jf. plan- og 
bygningsloven (pbl) §§ 12-6 og 11-8 c og d).  Om det viser seg at et automatisk fredet kulturminne 
ikke kan sikres gjennom planen, kan det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. Eventuell 
tillatelse til inngrep innhentes i forbindelse med at planen legges ut til offentlig ettersyn, og må 
være grunnet i vesentlige samfunnsmessige hensyn, for utdyping viser vi til tidligere uttale brev av 
25.03.21 

Vår kunnskap om kulturminner i nærområdet samt en vurdering av landskap og terreng, tilsier også 
at det kan være flere automatisk freda kulturminner bevart innenfor varslet planområde. I henhold 
til kulturminneloven (kulml) § 9 må vi derfor utføre arkeologisk registreringer før vi kan gi endelig 
uttalelse til planforslaget. 

Arkeologisk registrering 
Planforslaget er delt opp i fire områder - nord, syd, Skottåker og Kariåsen. Disse vil bli gjennomgått 
enkeltvis under med tanke på behov registrering jf. kulturminneloven (kulml) § 9 og det legges ved 
separate budsjetter.  
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Tomt nord  
Potensiale for funn og krav om registrering, jf kulturminneloven (kulml) § 9. Det er registrert et 
uavklart kulturminne, Askeladden id 29737 - et funnsted for øks og spydspiss. Vernestatus må 
avklares gjennom våre undersøkelser. Området består av dyrka mark og undersøkelsen vil bli gjort 
ved bruk av en kombinasjon av georadar og gravemaskin. I disse områdene vil det deretter være 
behov for å sjekke ut enkelte data med hjelp av gravemaskin. Området som ikke er fulldyrket i dag 
vil bli sjaktet ved hjelp av gravemaskin på utvalgte steder. 

Tomt syd 
Potensiale for funn og krav om registrering, jf kulturminneloven (kulml) § 9. Registreringen vil bli 
utført ved overflateregistrering og prøvestikk med spade i skogsområdene, mens undersøkelsene 
på dyrka mark vil i første omgang foregå ved bruk av georadar. Deretter vil det være behov for å 
sjekke ut enkelte data med hjelp av gravemaskin. Området som ikke er fulldyrket i dag vil bli sjaktet 
hjelp av gravemaskin på utvalgte steder. 
 
Skottåker 
Området undersøkt i forbindelse med tidligere reguleringsarbeid. Det er registrert fire automatisk 
freda kulturminner innenfor planområdet – Askeladden id104012, 62646, 101166 og 101167. 
Forslaget er i konflikt med kjente kulturminner. Det er ikke behov for nye registreringer, men 
forholdet til kulturminnene må avklares gjennom planprosessen.  

Kariåsen 
Potensiale for funn og krav om registrering, jf kulturminneloven (kulml) § 9. Det vil være behov for 
å gjøre registreringer i form av overflate- og prøvestikking. Området er delvis undersøkt i 
forbindelse med tidligere reguleringsarbeid. Det er tidligere to automatisk freda kulturminner 
innenfor område, Askeladden id 101166 og 101167 - to aktivitetsområder fra steinalder. Forslaget 
er i direkte konflikt med kjente kulturminner, og forholdet til kulturminnene må avklares gjennom 
planprosessen. 

For å sikre en god planprosess, er det en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner 
foretas allerede på varselstadiet. 

Arkeologiske registreringer kan bare utføres på bar og frostfri mark, og den arkeologiske 
feltsesongen er normalt fra midten av april til november. Georadar kan ikke kjøres på pløyd, våt 
mark. Siste frist for bestilling av registreringen er 1. september dersom den ønskes gjennomført 
samme sesong. 

Kostnader til arkeologiske undersøkelser og bestilling av arkeologisk registrering 
Vi viser til kulturminneloven § 9 om undersøkelsesplikten for offentlige og større private tiltak og til 
§ 10 om at utgifter til særskilt granskning må dekkes av tiltakshaver. Se vedlagte budsjett og vilkår 
for undersøkelsen. 
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Registreringene er hjemlet i kulml § 9, og er ikke å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
Det betyr at kostnadsoverslaget ikke kan påklages, men planmyndighet/tiltakshaver har anledning 
til å be Riksantikvaren vurdere om overslaget er rimelig. 

Vi ber om at vedlagte skjema fylles ut og at begge sider returneres til oss for bestilling av den 
arkeologiske registreringen. 

Hensynssone, mulighet for dispensasjon og meldeplikt 
Kulturarv viser til vår tidligere uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid i brev av 25.03.2021 
når det gjelder utdyping knyttet til bruk av hensynsonssoner, mulighet for dispensasjon og 
meldeplikt.  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til arkeolog Anja Nordvik Sætre på telefon 912 40 613 eller 
anja.nordvik.setre@vtfk.no  

Nyere tids kulturminner  
Kulturarv viser til vår tidligere uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for område syd og nord 
i brev av 25.03.2021. Vi har ingen nye innspill til områdene vi tidligere har uttalt oss til, og kan 
heller ikke se at Kariåsen og Skottåker berører nasjonale og/eller regionale kulturmiljøinteresser fra 
nyere tid. 
 
Avslutningsvis – fylkeskommunens anbefaling 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vurderer ut ifra en helhetsvurdering at tomtealternativet 
Kariåsen er minst konfliktfylt i forhold til de vesentlige regionale og nasjonale hensyn 
fylkeskommunen skal påse blir ivaretatt i arealplanleggingen. To av alternativene - Nord og Syd- 
vurderes å være i strid med jordvernhensynet. Kommunen anbefales på dette grunnlaget å gå 
videre med Kariåsen i det videre arbeidet med ny skole på Vestrøya.    
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Gerd-Louise Wessel     Thale Høiskar Heltberg 
plankoordinator     rådgiver     
    
        
        
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Saksbehandler 
Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig  tlf. 924 07 389   e-post: gerdlouise.wessel@vtfk.no 
Thale Høiskar Heltberg – planfaglig                        tlf. 400 76 464   e-post: thale.heltberg@vtfk.no 
Tore Nordvik – samferdsel    tlf. 415 72 657   e-post: tore.nordvik@vtfk.no   

mailto:anja.nordvik.setre@vtfk.no
mailto:gerdlouise.wessel@vtfk.no
mailto:thale.heltberg@vtfk.no
mailto:tore.nordvik@vtfk.no


 

 

Postadresse: 
Postboks 2844 
3702 Skien 

Besøksadresse: 
Fylkesbakken 10, Skien 
Svend Foynsgate 9, Tønsberg   
 

Sentralbord: 
35 91 70 00 
post@vtfk.no 

Org. no.: 
821 227 062 

vtfk.no 

6 

Kathrine Eikrem - nyere tids kulturminner                     tlf. 333 44 134   e-post: kathrine.eikrem@vtfk.no 
Anja Nordvik Sætre - automatisk freda kulturminner  tlf. 912 40 613   e-post: anja.nordvik.setre@vtfk.no  
Karl-Otto Mauland - landbruk og reiseliv         tlf. 333 44 237   e-post: karlotto.mauland@vtfk.no  
 

 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

SANDEFJORD KOMMUNE            Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

 

Kopimottaker Kontaktperson Adresse Post 

STATENS VEGVESEN            Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

STATSFORVALTEREN i VESTFOLD OG 
TELEMARK 

           Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

  

 

mailto:kathrine.eikrem@vtfk.no
mailto:anja.nordvik.setre@vtfk.no
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Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 20/08029 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 23.11.2021

Tiltakshaver

Adresse

LØNNSKOSTNADER sos.utg.

timekostnader timer à kr direkte lønn 44 % sum

Forarbeid 7,5 340,00kr         2 550kr               1 117kr               3 667kr                 

   

Delsum 8 2 550kr              1 117kr               3 667kr                

Feltarbeid 45 340,00kr         15 300kr             6 701kr               22 001kr               

15 340,00kr         5 100kr               2 234kr               7 334kr                 

22,5 340,00kr         7 650kr               3 351kr               11 001kr               

Delsum 83 28 050kr            12 286kr             40 336kr              

Etterarbeid 30 340,00kr         10 200kr             4 468kr               14 668kr               

7,5 340,00kr         2 550kr               1 117kr               3 667kr                 

   

Delsum 38 12 750kr            5 585kr               18 335kr              

Sum lønnskostnader 128 43 350kr             18 987kr             62 337kr               

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader 37 402kr               

DRIFTSKOSTNADER antall à kr

Kost 11 315,00kr         3 465kr                 

Losji  

Reiseutlegg 2 838kr                 

Leiebil el. tilsvarende 7 920kr                 

Sum reise, kost og losji 14 223kr               

Forbruksmateriell og utstyr (10 %) 9 974kr                 

Sum driftskostnader 24 197kr               

KJØP AV TJENESTER

Gravemaskin 30 333kr               

Annet teknisk utstyr

Delsum 30 333kr              

Naturvitenskapelige analyser

14C 18 400kr               

annet

Delsum naturvitenskap 18 400kr              

Andre konsulenttjenster 80 200kr               

Sum kjøp av tjenester 128 933kr            

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

10 % 6 234kr                 

SUM BUDSJETT (maksimum) 259 103kr            

Sted/ gård, kommune Tomt syd - Huseby, gbnr 110/2 mfl., Sandefjord

Kulturhistorisk museum

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Sandefjord kommune v /eiendomsavdelingen

Anja Nordvik Sætre

Georadar v/NIKU +  innleid kompetanse metallsøk 

Estimat

Inntil tre stk



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 20/08029 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 23.11.2021

Tiltakshaver

Adresse

LØNNSKOSTNADER sos.utg.

timekostnader timer à kr direkte lønn 44 % sum

Forarbeid 7,5 340,00kr         2 550kr               1 117kr               3 667kr                 

   

Delsum 8 2 550kr              1 117kr               3 667kr                

Feltarbeid 36 340,00kr         12 240kr             5 361kr               17 601kr               

39 340,00kr         13 260kr             5 808kr               19 068kr               

15 340,00kr         5 100kr               2 234kr               7 334kr                 

Delsum 90 30 600kr            13 403kr             44 003kr              

Etterarbeid 15 340,00kr         5 100kr               2 234kr               7 334kr                 

15 340,00kr         5 100kr               2 234kr               7 334kr                 

   

Delsum 30 10 200kr            4 468kr               14 668kr              

Sum lønnskostnader 128 43 350kr             18 987kr             62 337kr               

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader 37 402kr               

DRIFTSKOSTNADER antall à kr

Kost 12 315,00kr         3 780kr                 

Losji  

Reiseutlegg 3 096kr                 

Leiebil el. tilsvarende 7 920kr                 

Sum reise, kost og losji 14 796kr               

Forbruksmateriell og utstyr (10 %) 9 974kr                 

Sum driftskostnader 24 770kr               

KJØP AV TJENESTER

Gravemaskin 85 200kr               

Annet teknisk utstyr

Delsum 85 200kr              

Naturvitenskapelige analyser

14C 24 400kr               

annet

Delsum naturvitenskap 24 400kr              

Andre konsulenttjenster 176 200kr             

Sum kjøp av tjenester 285 800kr            

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

10 % 6 234kr                 

SUM BUDSJETT (maksimum) 416 543kr            

Sted/ gård, kommune Tomt Nord - gbnr 114/1, Sandefjord

Kulturhistorisk museum

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Sandefjord kommune v/ eiendomsseksjonen

Anja Nordvik Sætre

Geofysikk v/ NIKU og innleid kompetanse metallsøk

Estimat

Inntil 4 stk 

Org.nr: 



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 21/08029 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 23.11.2021

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer à kr sum

Forarbeid 4,0 870kr             3 480kr                 

Feltarbeid u/overnatting 21,0 870kr             18 270kr               

Feltarbeid m/overnatting 1 161kr          -kr                     

Etterarbeid 15,0 870kr             13 050kr               

Sum timekostnader 40 34 800kr              

REISEUTGIFTER

Reiseutlegg 774kr                    

Leiebil el. tilsvarende 2 160kr                 

Sum reiseutgifter 2 934kr                 

KJØP AV TJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr

Delsum -kr                    

Naturvitenskapelige analyser

14C 12 400kr               

annet

Delsum naturvitenskap 12 400kr              

Andre konsulenttjenester

Sum kjøp av tjenester 12 400kr              

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

10 % 3 480kr                 

SUM BUDSJETT (maksimum) 53 614kr              

Kulturhistorisk museum

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Anja N. Sætre

Sted/ gård, kommune Kariåsen, gbnr 110/2, Sandefjord

Sandefjord kommune

Drivstoff og bompenger

Inntil 2 stykk



 

Bestilling av arkeologisk registrering 
Vår ref.: 20/08029 

Registreres på saksbehandler: Anja Nordvik Sætre 
Telefon: 91240613 

Epost: anja.nordvik.setre@vtfk.no 

Dato: 23.11.2021 

 

 

Arkeologisk registrering - vilkår for gjennomføring -ny skole på Vesterøya – 
planid 20210003 - Sandefjord kommune 

 

I forbindelse med ovenfor nevnte plan finner Vestfold og Telemark fylkeskommune at det er nødvendig å 
gjennomføre en arkeologisk registrering før vi kan gi en endelig uttale i saken. Vi viser til 
kulturminneloven § 9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak og til § 10 om at 
utgifter til særskilt granskning må dekkes av tiltakshaver. Se vedlagte budsjett.  

Arkeologiske undersøkelser i fylkeskommunal regi utføres til selvkost. Timeprisen fastsettes og justeres 
av Riksantikvaren årlig og fylkeskommunen fakturerer med timepris for det året registreringen er 
gjennomført, selv om budsjett er satt opp med timepris for et tidligere år. Vi tar også forbehold om at 
prisen for datering av kullprøver, reiseutgifter og leasingbil kan endres. Dette er et maksimumbudsjett, og 
det faktureres kun for påløpte kostnader. Dersom uforutsette forhold oppstår som kan det medføre behov 
for forlenget registrering og økte utgifter for tiltakshaver, vil vi varsle om dette. 

Det må påregnes ventetid på å få gjennomført arkeologisk feltarbeid, og vi ber om aksept i god tid før 
undersøkelsene ønskes gjennomført.  

For å kunne gjennomføre registreringen, forutsetter vi at tiltakshaver tar ansvar for følgende: 

▪ Aksept av vedlagte budsjett for undersøkelsen.  
▪ Informere grunneiere og forpaktere/brukere om den arkeologiske registreringen, og innhente 

samtykke fra grunneiere. 
▪ Det må ikke foretas noen form for arbeid i planområdet før registreringen er utført, verken 

midlertidige eller varige inngrep. 
▪ Oversende digital planavgrensning i .sos eller .shp format til oss før undersøkelsen igangsettes. 

Eventuell justering av planavgrensningen skal også oversendes. 
▪ Eventuelle nødvendige grunnundersøkelser eller hogst, må avklares med oss i god tid. 

Hogstavfall må være fjernet før registreringen starter opp.  
▪ Kabelpåvisning må være utført før første feltdag. 
▪ Fri tilgang til planområde, f.eks. skaffe til veie nøkler til bommer og informere om ikke 

kartfesta veier. 
▪ Dyr på beite må holdes utenfor registreringsområdet. 
▪ Det kan bli behov for å fjerne trær og annen vegetasjon i forbindelse med våre undersøkelser. 

Dette vil tiltakshaver måtte bekoste. Vi vil i tilfelle gi beskjed om dette. 
▪ I tilfelle skade på dren, kabler, fiberoptiske kabler eller annet må istandsetting kostes av 

tiltakshaver.  
▪ Skade på avling blir erstattet av tiltakshaver.  
▪ Skaffe til veie og bekoste anleggsbrakke og toalett. 

 
 

Gravemaskintjenester inngår i vårt budsjett, men om ønskelig kan tiltakshaver selv organisere dette. 

mailto:anja.nordvik.setre@vtfk.no
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Om tiltakshaver selv ønsker å organisere gravemaskintjenester, forutsetter vi at det blir tatt ansvar for 

følgende: 

• Bestille gravemaskin over 16 tonn. 

• Gravemaskinskuffa må ha flatt skjer, en bredde på minst 1,20 meter og må være vridbar.  

• Skaffe og bekoste anleggsbrakke og toalett. 

• Innhente gravetillatelse og påvise VA-anlegg og kabler før registreringen blir satt i gang.  

• Gravemaskinfører må følge vår arbeidstid. 
• Ved funn legge igjen søkesjakter med en gang undersøkelsen er avsluttet. 

• Sikring av området som skal undersøkes. 

• Innhente informasjon om eventuelle planteskadegjørere eller floghavre i undersøkelsesområdet. 

• Maskiner og utstyr skal rengjøres grundig ved flytting fra område der det er registrert 
planteskadegjørere og floghavre. 

 
 

For bestilling av registreringen ber vi om at feltene under fylles ut, og at en scannet versjon av hele dette 
dokumentet sendes til post @vtfk.no 

Et utfylt dokument kan også sendes til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien 

 

Tiltakshaver:  
 

Kontaktinformasjon:    

Epost:  Tlf: 

 
Faktura-adresse: 
 
 

 

Faktura merkes:  
 

 
Undertegnede aksepterer med dette budsjett og betingelser for den arkeologiske registreringen:  
 
 
 
Dato Signatur 

 
 

mailto:post.arkiv@t-fk.no


       
       
E-postadresse: 
sfvtpost@statsforvalteren.no  
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2076 
3103 Tønsberg 

 Besøksadresse: 
Grev Wedels gate 1, 
3111 Tønsberg 

 Telefon: 33 37 10 00 
www.statsforvalteren.no/vt 
 
Org.nr. 974 762 501 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.11.2021  2021/1575 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  14.10.2021  20/4007- 63 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Martin Storhaug Gran,  
  
 
 
  

Sandefjord kommune 
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Varsel om nasjonale interesser - innspill til revidert reguleringsvarsel - 
Sandefjord - ny skole på Vesterøya - reguleringsplan - planid 20210003 

Vi viser til oversendelse 14. oktober 2021.  
 
Saken gjelder revidert varsel om om oppstart av regulering og offentlig ettersyn av planprogram for 
ny skole på Vesterøya i Sandefjord kommune. Kommunen har inkludert to nye tomtealternativer i 
revidert planvarsel, Kariåsen og Skottåker. Det foreligger totalt fire tomtealternativer; nord, syd, 
Kariåsen og Skottåker. Tomtealternativet i nord omfatter to ulike forslag til lokasjon av skole.  
 
Vi viser til våre vurderinger i uttalelsen 26. mars 2021, som fortsatt gjør seg gjeldende. Nedenfor 
følger noen ytterligere innspill, i lys av de to nye tomtealternativene Kariåsen og Skottåker.  
 
Landbruk – varsel om nasjonal interesse 
Kommunen har med revidert reguleringsvarsel pekt ut fem mulige lokaliseringer for ny skole. 
Landbruksavdelingen mener det viser at det finnes alternativ til å bygge ned jordbruksarealene på 
Vesterøya. Sammenholdt med andre interesser og verdier som planprogrammet viser til, mener 
landbruksavdelingen at det finnes reelle alternativer som kan spare store og verdifulle 
jordbruksareal. 
 
Vi fastholder at det er nasjonale jordvernsinteresser knyttet til tomtealternativene nord (A og B) og 
syd, og viser til vår uttalelse 26. mars 2021. I lys av dette anbefaler landbruksavdelingen kommunen 
om å gå videre med et av de nye alternativene, Kariåsen og Skottåker, som ikke berører dyrket jord.   
 
Stortinget vedtok 16. juni 2021 ny nasjonal jordvernstrategi ((Prop. 200 S (2020–2021)) med 
målsetting om at omdisponering av dyrket jord ikke skal overstige 3000 daa, og det skal nås innen 
2025, jf. vedlegg 4 punkt 4.2.1. Det var en innskjerpelse fra forrige målsetting som var 4000 daa, 
innen 2020.  
 
Landbruksavdelingen vil videre understreke at det i den nye regjeringsplattformen, 
Hurdalsplattformen, er fremhevet at regjeringen ønsker å styrke jordvernet ytterligere, og sikret at 
jordvernet er et overordnet hensyn i arealforvaltningen. Det fremgår også av plattformen at 
regjeringen vil sette mål om selvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer på 50 prosent.  
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Det nye nasjonale jordvernsmålet, samt signalene om stryket jordvern og selvforsyningsgrad i 
regjeringsplattformen, tilsier at det er viktig å unngå omdisponering der det finnes reelle 
alternativer. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Vi viser til innspill i vår uttalelse 26. mars 2021. Også de to nye tomtealternativene omfatter områder 
som i NGUs løsmassekart er registret med forekomst av marin strandavsetning og med stor 
sannsynlighet for marin leire.   
 
Naturmangfold 
Miljøavdelingen viser til uttalelsen 26. mars 2021. De forhold som ble trukket frem der gjør seg også 
gjeldende for de to nye tomtealternativene, Kariåsen og Skottåker.  
 
Friluftsliv 
Både Kariåsen og Skottåker ligger i friluftsområde kartlagt som svært viktig (Korsvik Huseby Tangen, 
ID FK00035021). Miljøavdelingen viser til innspill 26. mars 2021.  
 
 
Med hilsen 
 
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.) 
fagsjef 

  
 
Martin Storhaug Gran 
seniorrådgiver 
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