
MAGNE HJELTNES
P3226, 3101 TØNSBERG, TLF. 92288820

Tønsberg 05—02—2021

Sandef] ord kommune postmottak@sandefj ord.kommune.no
Pb.2025
3202 Sandefjord

Merknader tilvarsel omigangsetting av  reguleringsarbeid og høring av

planprogram for ny skole på Vesterøya
Planid  20210003

Varselet gjelder to tomtealtemativer med benevnelse Nord og Syd. Fonnålet med varselet er
å  vlge vilken tomt som er mest aktuell. Den nye barneskolen skal erstatte eksisterende skoler
på Ormestad, Vesterøya 0g Frames.

Undertegnede harfått tilsendt varesel som eierav eiendom langs Industriveien og
Husebygrenda, og vil følgelig komme med noen kommentarer.

Utentvil vil tomtealternativ nordvære den beste lokasjonen for ny barneskole på
Vesterøya, - det går på størrelseav tomteområde, anvendelse og tilgjengelighet.

Tomteområde Nord:
Tomteområde nord harsvært godtilgj engelighet fra flere sider som Industriveien og
Vesterøyveien. Man har god tilgjengelighet fra Ormestad og Vesteøya og Framnes, det bør
Være den absolutt beste plasseringen som erstatning for de3 eksisterende skolenei dag, -
med særdeles god bussforbindelse og tilrettelagtegang— og sykkelveier.

Man har store arealtilgj engelig ti] parkering 0g uteområder, og kanfn'tt  velge plassering av

skolebygninger etter arkitektens ønsker. Det erviktig med noe reserveareal til mulig fram—
tidige utvidelseav skolen

Tomteområde Syd:
Tomteområde Syd harsvært begrensedeutbyggingsmuligheter som kun omfatter et liteflatt

jorde. Fjellknausen mot vest er ikke egnet forbygging, 0g i øst er det enflott bøkeskog som
er fredet og er etviktig rekreasj onsområde og turområde for mangei området.

Tilgjengeligheten ersvært begrenset fra Industriveien, og vil medføre en del sprengning gjen-
nom fjellmassene langs veien, detblir også enbratt atkomst opp til platåethvor skolen kan
bygges, - som kan bli problematisk på vinterstid med glatt og farlig vei—rett uti

Industriveien som har relativt stortrafikkbelastning med store trailere som kjører last fra
Jotun sitt produksjonsanlegg.



For tomt Syd, Vil man fort komme i manko for egnede arealer til bygging av ny barneskole,
det er  i  realiteten svært begrensede utbyggingsmuligheter, også med tanke på framtidig
utvidelsesmuligheter.

Åskammen mot vest er svart bratt og representerer faktisk en fare for barn som kan ferdes der.
Spesielt er det bratt og farlig mot vest ned mot Industriveien, her må det  settes  opp gjerder for
å hindre ulykker- Bøkeskogen kan ikke bebygges, den er fredet

I-

Med hiIsen Magne Hjeltnes .. ..  ............  .  ...........



Fra: Ivar Gade 
Sendt: fredag 5. februar 2021 18.53 
Til: Postmottak 
Emne: Vedr. varsel om reguleringsarbeid i forbindelse med ny skole Vesterøya 
 
Kategorier: Purple category 
 
I forbindelse med mottatt varsel om reguleringsarbeid vil jeg som beboer i Husebyveien komme med 
følgende innspill. 
Det må gjøres tiltak som hindrer at avlevering/henting av skolebarn skjer via Husebyveien. Veien er 
av smal standard og tåler ikke mer trafikk utover fastboende. Dette kan løses med innkjøring forbudt 
nederst i Korsvikveien. Forbudet må følges opp med hyppige kontroller av politiet. 
 
Mvh 
Ivar Gade 
Branningeniør 
T: 33 41 60 21 / 90700226 
Sandefjord brann og redning 
 

 
 

Følg oss på Facebook: Sandefjord brann og redning 
 



Fra: gro sorensen <grosorensen@hotmail.com> 
Sendt: søndag 14. februar 2021 12.29 
Til: Postmottak 
Emne: Ny skole på Vesterøya 
 
Hei! 

Jeg er sterkt imot nedleggelse av nærskolene Ormestad, Framnes og Vesterøy og bygging av en ny storskole her på 

Vesteørya.  

 

Barneskolen er våre barns første større sosiale arena og opplevelsen der er med å prege dem hele livet. De mindre 

nærskolemmiljøene gjør det lettere for foreldre og engasjere seg, og nærhet skaper trygghet særig for de minste. Ved bygging 

av en storskole vil tilhørigheten til nærmiljø og trygg og kort skolevei forsvinne. En storskole kan føles veldig utrygt for 

mange elever, spesielt de sårbare, og de kan fort forsvinne i mengden og bli ensomme. Vi må gi barna våre en god start i livet 

så bevar og puss opp nærskolene våre. 

 

Bevaring av dyrket mark/matjord er viktig! Dersom det skulle bli bygget en ny storskole på Vesterøya må kommunen finne 

nye tomter som ikke berører dyrket mark. Blir ikke dette gjort så må skolen bli lagt på tomt Sør, dette fordi det vil berøre 

vesentlig mindre dyrket mark, skolebygningen vil være mindre sjenerende for omgivelsene med tanke på støy og visuelt, det 

er bedre lekeområder og nærhet til skogen og Kariåsen for elevene ved valg av tomt sør. Det vil bli betydelig flere naboer 

som blir berørt av støy ved valg av tomt nord, og det bør tas hensyn til. 

 

Mvh 

Gro Sørensen 

 



Fra: Chris Zanen <chriszanen@gmail.com> 
Sendt: mandag 22. februar 2021 23.39 
Til: Ivar Holt 
Emne: 20/4007-7 
Vedlegg: Planarbeidet Vesterøyskole tomt Nord s1.pdf; Planarbeidet 

Vesterøyskole tomt Nord S2.pdf 
 

 

Hei,  

 

Viser til mottatt varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring vedr. ny skole på 

Vesterøya.  

 

 

Vedlagt noen kommentarer og bemerkninger som vi håper hensyntas dersom utbyggingen blir 

på nord tomta.  

Det gjelder først og fremst utbedring av trafikksikkerhet i området nedenfor Haglia feltet, 

særskilt overganger, kjørehastighet og busstopp. 

 

Muligens jeg benytter meg av Teams møte den 4.03, men jeg mottar gjerne svar på denne 

mailen i forveien.  

 

Mvh Chris Zanen 

 

 

--  
Tel.:      +47 40086500 

Epost:   chriszanen@gmail.com 
 
Vesterøyveien 100 

3219 Sandefjord, Norge 

mailto:chriszanen@gmail.com


2.Utbedret overgang m opphøyd gangfelt/fartsdemper for barn fra Haglia,
Utbedring av siktslinje fra vest (overgangen er pdd svært u-oversiktlig,
spesielt for fotgjengere som kommer opp fra gang/sykkelstien).

1.Fartsredukjson fra
50km til 30km fra
krysset
Industrivn/Vesterøyv
eien

4.Trygg løsning for
adkomst til/fra
busstopp Vindal/Hvik.
Pdd er busstopp ikke
tilgjengelig uten å krysse
eller gå i grøft langs
Vesterøyveien. Det er
pdd ingen veilomme. Alt
flytting av stoppeplass

5.Hele strekningen fra
krysset
Industrivn/Vesterøyveien til
undergangen, bør være
30km/t sone

3. Opphøyd gangfelt fra
Haglia (som skulle ha vært
der etter ¨Eplehagen¨
utvikling, men som bare ble
til en grøft).

6.Løsning for adkomstvei til
skoleområdet??
Rundkjøring??

Buss-kjøring??



1. Fartsreduksjon kjørehastighet Vesterøyveien.  

Strekningen fra krysset Industruveien/Vesterøyveien er pdd 50km/t sone, men det kjøres 

mye over fartsgrense.  

Ved økning av myke traffikanter på gang/sykkelsti bør det tas fartsreduserende tiltak og 

strekningen bør være 30KM/t sone. OBS også i byggeperiode vil det bli en stor økning av  

tung trafikk, det bør utbedres før byggingen startes.  

 

2. Dagens overgang fra Haglia feltet til gang/sykkelstie bør utbedres. Det er pdd dårlig siktslinje 

for biltraffik fra vest pga hekk langs eiendom Vesterøyvn 97. 

 Pga sving i veien og laverliggende gang/sykkelsti, samt for høy fart på mange biler/lastebiler 

er dette en svært uoversiktlig og farlig overgang.  

 

 

3. Gangfelt fra Haglia er aldri blitt ordentlig utbedret etter oppføring av 4 nye boligblokker 

lenger opp i feltet. Barn må fortsatt gå langs veien, som mangler fortau og har bratt stigning.  

Opphøyd gangfelt bør etablerer for barn fra hele Haglia feltet, for å sikre trygg adkomst til 

gang/sykkelsti på syd siden av Vesterøyveien.  

 

 
 



4. Mangler lomme og sikker adkomst til Vindal/Huvik busstopp.  Holdeplassen har ingen form 

for adkomst annet enn å krysse Vesterøyveien, Hagliaveien (mangler markert overgang), og 

traffikante må gå og stå i veigrøft. Bør utbedres, eller flyttes.  

 
 

 

5. 30KM/t sone helst fra overgang ved Fjeldvik frem til undergangen, samt på Industriveien fra 

krysset Vesterøyveien- Sandarhallen. Mye tungtrafikk i denne strekningen med støy og for 

høy fart, samt uoversiktlige overganger og mangel på fartsreduserende tiltak.  

 

6. Ved utvikling av tomt Nord er det skissert adkomst løsning etter Vesterøyveien 105, over 

åkeren mot skoleområdet. Hvordan er denne løsning tenkt utarbeidet og hva er årsaken til å 

ha en slik adkomst? Er det tenkt busstraffik mm på denne veien, eller er det tenkt som 

gang/sykkelvei?  

 

 



Fra: A H <alexdhurst@gmail.com> 
Sendt: mandag 22. februar 2021 16.34 
Til: Postmottak 
Emne: Vesteroya school construction 20210003 
 
Kategorier: Blue category 
 

Hi, 

 

I hope English is ok. I own Husebygrenda 27 and have a few comments about the proposed 

sites for the new school on Vesteroya (20210003). Overall I am happy with the plan, but I 

don't think the southern site is suitable for the below reasons: 

 

1) There is a lot of traffic, including many trucks, already travelling along industriveien, but 

there is no pavement and the road is quite narrow. I think it would be very dangerous to have 

school children walking along the road in this area to the southern site.  

 

2) The road access to the southern site is quite bad and I can imagine additional traffic issues. 

The northern site has much better road access, and existing pavements.  

 

3) Building on the northern site would negatively effect less houses.  

 

4) Construction on the southern site would spoil an area that is very popular with hikers. 

Whereas the northern site is just a field with no footpaths.  

 

Overall, I think the northern site is a much better option. My partner, Annica Sofia Wika, also 

agrees with the above points. 

 

Mvh, 

Alexander David Hurst  
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Sandefjord kommune 

Postmottak@sandefjord kommune.no 

 

 

Uttalelse angående ny skolestruktur Vesterøya. 

Vi registrerer at det pågår en prosess i Sandefjord kommune når det gjelder ny 

barneskole på Vesterøya. 

Utredningen så langt peker på 3 tomteområder for en eventuell ny skole. 

Alle alternativ er lagt på Vesterøyas største sammenhengende jordarealer. Det 

er planlagt å bruke fra 45 til minimum 20 dekar dyrket mark. 

Jorda, som er tenkt brukt, ligger i et område hvor det er mulig å dyrke alle 

vekster som kan produseres i Norge. 

Her er det mulig å produsere frukt, grønnsaker, poteter og matkorn. Mat vi 

mennesker kan spise direkte i all framtid. 

Vi minner om at 40 dekar jord vil kunne produsere 40 000 brød eller 200 000 kg 

poteter i 2021 -22 – 23 (altså i hvert år) og i all framtid. 

Å ta denne muligheten fra framtidige generasjoner, er et alvorlig feilgrep. 

Hvis noen kommer på ideen at denne produksjonsevnen kan flyttes, 

(jordflytting) er dette en prosess som er meget usikker og enormt 

kostnadskrevende. Uproduktive arealer som jorda må flyttes til, finnes ikke på 

utsiden av raet. Dette er ikke en løsning. 

 

Vi registrerte løftene om jordvern i valgprogrammene til alle partiene i 

kommunen før siste valg. Alle partier har formuleringer om jordvern. Det er 

ulikheter, men et stort flertall i Sandefjord kommunestyre har forpliktet seg til 

å ikke bygge ned dyrka jord til slike formål.  



Vi ber derfor politikerne i Sandefjord om å finne alternative arealer/løsninger 

for skoleutviklinga, som ikke tar fra framtidig generasjoner muligheten til å 

dyrke sin egen mat, både på Vesterøya og ellers i kommunen. 

 

Det har vært nevnt at offentlige ut byggingsprosjekter er så viktige at 

jordvernhensynet må vike. Etter vår mening er det motsatt. Det er enighet på 

alle politiske nivåer at jordvern er viktig. Da må det offentlig gå foran og ta 

kostnadene med å verne dyrket mark, på samme måte som private utbyggere. 

 

Vi mener Sandefjord kommune nå må gjennomgå listen over 13 aktuelle 

tomter for ny skole på Vesterøya, på nytt. Alternativene som innebærer at 

dyrkbar jord nedbygges, må tas ut. Det gjelder også alternativene som nå er 

langt ut på høring med frist 26.03.2021. 

Listen inneholder flere egnede alternativer. Ett av dem er alternativ 11, 

Skottåker. 

 

Sandefjord, den 10. mars 2021 

 

For Sandar Bondelag   

Birgitte Ringdal Brekke 

 

For Jordvern Vestfold   

Hans Huseby 

 

For Naturvernforbundet i Sandefjord 

Christopher Gallaher 

 



 

   
 

 

Gapahuken Barnehage AS 

Vesterøyveien 131 

3219 Sandefjord 

 

 

Sandefjord kommune 

Seksjon for byggesak og arealforvaltning  

Postboks 2025 

3202 Sandefjord 

 

 

Høringssvar angående reguleringsplan for ny storskole på Vesterøya fra Gapahuken 
Barnehage AS. 

 
Gapahuken barnehage er sterkt imot en ny storskole dersom tomt nord-B blir valgt som 
alternativ. For barnehagen er det spesielt inngripende dersom tomt nord – alternativ B blir 
vedtatt. I tillegg er vi uenige i at dyrket mark skal benyttes til dette formålet, spesielt når det 
finnes andre alternativer. Barnehagen vil få massivt større trafikktrykk og hva dette fører 

med seg, fra østsiden (fylkesvei), sørsiden (avkjøring til ny storskole), sørsiden (innfartsvei til 
ny storskole) og på nordsiden (parkering for ny storskole).  

 
Barnehagen drives konseptuelt og har gjort dette i over 20 år med fokus på natur- og friluft.   

Slik som tenkt veinett er skissert inn i forslaget, ser vi ikke noe form for betryggende hensyn 
til myke trafikanter. Verken for de som skal gå på den nye skolen eller for de som benytter 

barnehagen. 
 

Inngripende konsekvenser for Gapahuken Barnehage vil bli mange dersom tomt nord – 
alternativ B blir vedtatt. 

 
Økt trafikk rundt barnehagen: 

Det står i saken: «Ved nordre tomt, østre alternativ vurderes avkjørsel fra Vesterøyveien via 
Skottåker (avkjørsel 2) å være denne beste løsningen. Ulempen med alternativet er at man 
låser seg til avkjørsel i Vesterøyveien, samt at adkomstvegen kommer tett på eksisterende 

barnehage.» (Ref. Mobilitetsplan Vesterøya skole, Grovvurdering av tomten). 
 
Vi vil presisere at det er en stor ulempe at adkomstvei kommer tett på Gapahuken 
Barnehage i forslag B nord. Vi foreslår at det utredes en adkomstvei nord for ny storskole - 

alternativ B for at adkomstvei ikke skal komme så tett på barnehagen, dersom denne tomten 
blir valgt. Dette viser seg mulig ut i fra tegningene til alternativ A. Vi setter spørsmålstegn 
ved at alternativ A er utredet med fem adkomstveier og alternativ B er utredet med kun en 
adkomstvei. 

 
Parkering:  

Det står i sakspapirene at det er ønskelig og avvikle eksisterende parkering med inn og 
utkjøring til fylkesveien. «Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor barnehage» 

(Ref: 3.5 Oppsummering av fordeler og ulemper). Dersom dette skal gjøres må det lages en 



 

   
 

annen løsning for parkering for barnehagens ansatte, foreldre og besøkende. Vi har 

anslagsvis behov for ca. 15 parkeringsplasser i dag for å dekke dette behovet.  
Barnehagen stiller også spørsmål til kommunen om hvordan de har tenkt løse utfordringen 

med parkering for ansatte, foreldre og besøkende under byggeperioden?  
Hva med kostnadene knyttet til en slik plan som kommunen her tenker? Barnehagen har 

ikke de økonomiske forutsetningene til å kunne bære noen av disse tiltakene.  
 

Adkomst til barnehagen:  
Det må også legges til rette for å sikre tilgang til barnehagen i forhold til varelevering, større 

kjøretøyer (eksempelvis lastebil og traktor) og ikke minst utrykningskjøretøyer som brann, 
ambulanse og tilsvarende. I dag benyttes hovedport/inngang øst. Dette er en betydelig 

kortere vei inn til barnehagen enn det som det i sakspapirene blir og er skissert i dag. I dag – 
slik vi leser saksdokumentene - ønsker kommunen en varelevering (hovedinngang fra 

parkering) til barnehagen med port ved felles biloppstillingsplass ved ny skole. Er det tenkt 
opparbeidet en gangvei fra parkeringsplass og opp til hovedinngang?  

Hva med kostnadene knyttet til en slik plan som kommunen her tenker? Barnehagen har 
ikke de økonomiske forutsetningene til å kunne bære noen av disse tiltakene.  

 
Støyskjerming:  
Med så stor økning av trafikk rundt barnehagen, vil det være helt nødvendig med 
støyskjerming rundt hele barnehagen. Dette må på en god måte ivareta konseptet natur og 
friluft og ikke minst de helse, miljø- og sikkerhetsmessige hensynet til barn, foreldre og 

ansatte i barnehagen! Her må også hensynet til nødvendige og hensiktsmessige 
portadkomster ivaretas. Port for vareleveranse (beskrevet over) og en sikker inn/utgang for 

foreldre og personal. 
Hva med kostnadene knyttet til dette? Barnehagen har ikke de økonomiske forutsetningene 

til å kunne bære noen av disse tiltakene.  
 

Uteareal:  
Det står i saken at det kan tilføyes barnehagen mer uteareal ved å tilby et område nord for 

barnehagen. Ref. Mulighetsstudie Vesterøya februar 2021 s. 29. Se rød pil tegnet inn av 
barnehagen.  

 



 

   
 

Vi undres hva dette arealet er en kompensasjon for? Vi kan ikke se eller finne av 

saksdokumentene en forklaring på hvordan eller hva som er tenkt og planlagt her. Dette 
ønsker vi en utredning for.  

Hva med kostnadene knyttet til en slik plan som kommunen her tenker og ikke minst 
opparbeidelsen av tomta? Barnehagen har ikke de økonomiske forutsetningene til å kunne 

bære noen av disse tiltakene.  
 

Adkomstvei for foreldre/ansatte ved skolen:  
Det er slik vi forstår det planlagt adkomst og utkjøring for foreldre og ansatte ved skolen 

(også foreldre og ansatte i barnehagen) rett utenfor og parallelt med store deler av 
utelekeplassen til barnehagen. Vi er bekymret for hvordan dette er tenkt løst både i en 

byggeperiode og når adkomsten er ferdigstilt. Hvordan har kommunen tenkt å løse 
arealbehovet for dette? Det er også en stor bekymring for oss at store, støyete, støvete 

anleggsmaskiner i en lang periode skal forbi barnehagens uteområde. Hvordan er totaliteten 
med tanke på HMS tenkt her?  

Hva med kostnadene knyttet til en slik plan som kommunen her tenker?  
 

Port – inn og ut av utelekplassområdet: 
Det er i dag etablert en port inn og ut av utelekeplassområdet som benyttes daglig for å 
bevege oss ut og inn fra tur på vestsiden. Dette er usedvanlig viktig at det også finnes en 
løsning på, slik at vi kan ivareta sikkerheten til barn og voksne på tur ut og inn. Vi må kunne 
komme oss raskt og sikkert ut på tur slik at ikke tilbudet og konseptet natur og friluft blir 

forringet på noe vis.  
 

Byggeperiode: 
Barnehagens ansatte har store bekymringer angående en byggeperiode spesielt dersom 

tomtealternativet nord-B blir valgt.  
 

Barnehagens tomt vil ligge tett og rett ved en enormt stor byggeplass og tomt der hvor 
store anleggsmaskiner vil både støye, forurense og skape en lite forutsigbar hverdag med 

tanke på sikkerhet for både små og store. Barnehagen savner en detaljert beskrivelse for 
hvordan dette er tenkt løst og med de ulemper dette vil kunne få ved å velge alternativ B. 

Hvordan har kommunen tenkt løse dette?  
 
Hva med driften av selve barnehagen – er den tenkt fra kommunens side at skal kunne gis 
arealmessige, både inne og ute, gode og trygge nok rammebetingelser og forutsetninger til 
drift under byggeperioden? I så tilfelle – hvordan er dette tenkt gjennomført og til hvilken 
kostnad? Ved en eventuell driftsstans og tap av inntekt og omsetning; hva om det ikke er 
mulig å kunne drive en barnehage tuftet på konseptet natur og friluft i byggeperioden eller 
deler av den? Hva med det åpenbare konkurransefortrinnet vi har hatt med tanke på å 
kunne drive etter prinsippene og konseptet natur- og friluft ved en eventuell driftsstans? Hva 
skjer med barnehagens gode rykte og konsept opparbeidet gjennom 20 år her ute på 
Vesterøya ved en eventuell driftsstans? Og eller at driften blir så forringet i byggeperioden at 

kundene forsvinner? Hva med de økonomiske konsekvensene på kort og lang sikt ved en slik 
situasjon?  

 



 

   
 

Adkomst for anleggsmaskiner etc i en byggeperiode? Av hensynet til barnehagedriften - bør 

adkomst til ny tomt i byggeperioden flyttes til – helst på permanent basis – nordsiden av 
skoletomta.  

 
Parkering for ansatte og foreldre i en byggeperiode?  Er det tenkt parkering ved hente og 

bringesituasjon fra eksisterende parkering også i byggeperioden? 
 

Alternativ tomt/plassering av barnehagedrift vekk fra bygge- og anleggsperioden kunne 
også være et alternativ for kommunen å se på som løsning i en meget krevende prosess. 

Dersom valget for tomt faller på alternativ nord B, ønsker vi sterkt å diskutere andre 
løsninger for uteområdet, der lek og aktivitet blir trukket mer vekk fra bygg- og 

anleggsområdet.  
 

Verdiforringelse:  
Som en konsekvens av utbygging vil kundeflukt og tap av konkurransefortrinn, slik at vi ikke 

lenger kan drifte konseptuelt – barnehagen potensielt miste store verdier. Både hva gjelder 
omsetning og eiendom på generelt grunnlag.   

 
Bygge- og planmøter:  
Dersom tomtealternativ nord B blir valgt – forventer vi at barnehagen får invitasjon til å 
kunne delta på regelmessig og hensiktsmessige bygge- og planmøter i hele byggeperioden.  
 

Barnehagen har ikke økonomiske forutsetninger til å kunne bære noen form for kostnader 
knyttet til utbygging av ny storskole på Vesterøya utover ordinær barnehagedrift. Dette 

trenger barn, ansatte og foreldre en forsikring om at ikke barnehagen blir belastet med fra 
Sandefjord kommune. 

 
 

Med hilsen 

 
Ronny Bakker 

Eier, Gapahuken Barnehage AS 
 

 
 



Gapahuken Barnehage AS

Vesterøyveien 131

3219 Sandefjord

v/Samarbeidsutvalget

Sandefjord kommune
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Høringssvar -reguleringsplan ny storskole  på Vesterøya fra samarbeidsutvalget i

Gapahuken Barnehage AS

Samarbeidsutvalget i Gapahuken barnehage er sterkt imot en ny storskole dersom tomt

nord-B blir valgt som alternativ. For barnehagen er det spesielt inngripende dersom tomt

nord — alternativ B blir vedtatt.  I  tillegg er vi uenige  i  at dyrket mark skal benyttes til dette

formålet, spesielt når det finnes andre alternativer. Barnehagen vil få massivt større

trafikktrykk og hva dette fører med seg, fra østsiden (fylkesvei), sørsiden (avkjøring til ny

storskole), sørsiden (innfartsvei til ny storskole) og på nordsiden (parkering for ny storskole).

Barnehagen drives konseptuelt og har gjort dette i over 20 år med fokus på natur— og friluft.

Slik som tenkt veinett er skissert inn  i  forslaget, ser vi ikke noe form for betryggende hensyn

til myke trafikanter. Verken for de som skal gå på den nye skolen eller for de som benytter

barnehagen. Dette er en stor bekymring!

Inngripende konsekvenser for Gapahuken Barnehage vil bli mange dersom tomt nord —

alternativ  B  blir vedtatt.

Økt trafikk rundt barnehagen:

Det står i saken:  «  Ved nordre tomt, østre alternativ vurderes avkjørsel fra Vesterøyveien via

Skottåker (avkjørsel 2) å være den beste løsningen. Ulempen med alternativet er at man

låser seg til avkjørsel i Vesterøyveien, samt at adkomstvegen kommer tett på eksisterende

barnehage.  »  (Ref.  Mobilitetsp/an Vesterøya skole, Grovvurdering av tomten).

Vi vil presisere at det er en stor ulempe at adkomstvei kommer tett på Gapahuken

Barnehage i forslag B nord. Vi foreslår at det utredes en adkomstvei nord for ny storskole  -

alternativ B for at adkomstvei ikke skal komme så tett på barnehagen, dersom denne

tomten blir valgt. Dette viser seg mulig ut i fra tegningene til alternativ A. Vi setter

spørsmålstegn ved at alternativ A er utredet med fem adkomstveier og alternativ B er
utredet med kun en adkomstvei. Dette er en adkomstvei som vil være til stor sjenanse for

barn, ansatte og foreldre i tiden en eventuell ny storskole er i drift på alternativ nord B!



Parkering:

Det står  i  sakspapirene at det er ønskelig og avvikle eksisterende parkering med inn og

utkjøring til fylkesveien. «Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor barnehage»

(Ref: 3.5 Oppsummering av fordeler og ulemper). Dersom dette skal gjøres må det lages en

annen løsning for parkering for barnehagens ansatte, foreldre og besøkende. Den må være

like enkel som adkomst til barnehagen som dagens løsning.

Adkomst til barnehagen:

Det må også legges til rette for å sikre tilgang til barnehagen  i  forhold til varelevering, større

kjøretøyer (eksempelvis lastebil og traktor) og ikke minst utrykningskjøretøyer som brann,

ambulanse og tilsvarende. ldag benyttes hovedport/inngang øst. Dette er en betydelig

kortere vei inn til barnehagen enn det som det i sakspapirene blir og er skissert  i  dag. I dag —

slik vi leser saksdokumentene -Ønsker kommunen en varelevering (hovedinngang fra

parkering) til barnehagen med port ved felles biloppstillingsplass ved ny skole. Er det tenkt

opparbeidet en gangvei fra parkeringsplass og opp til hovedinngang?

Støyskjerming:

Med så stor økning av trafikk rundt barnehagen, vil det være helt nødvendig med

støyskjerming rundt hele barnehagen. Dette må på en god måte ivareta konseptet natur— og

friluft, og ikke minst det helse, miljø- og sikkerhetsmessige hensynet til barn, foreldre og

ansatte  i  barnehagen! Her må også hensynet til nødvendige og hensiktsmessige

portadkomster ivaretas. Port for vareleveranse (beskrevet over) og en sikker inn/utgang for

foreldre og personal.

Adkomstvei for  foreldre/ansatte  ved  skolen:

Det er slik vi forstår det planlagt adkomst og utkjøring for foreldre og ansatte ved skolen

(også foreldre og ansatte  i  barnehagen) rett utenfor og parallelt med store deler av

Utelekeplassen til barnehagen. Vi er bekymret for hvordan dette er tenkt løst både  i  en

byggeperiode og når adkomsten er ferdigstilt. Det er også en stor bekymring for oss at store,

støyete, støvete anleggsmaskiner  i  en lang periode skal forbi barnehagens uteområde.

Hvordan er totaliteten med tanke på HMS tenkt her?

Port  —  inn og ut av utelekplassområdet:

Det er  i  dag etablert en port inn og ut av utelekeplassområdet som benyttes daglig for å

bevege oss ut og inn fra tur på vestsiden. Dette er usedvanlig viktig at det også finnes en

løsning på, slik at vi kan ivareta sikkerheten til barn og voksne på tur ut og inn. Vi ønsker at

barna skal komme trygt, raskt og sikkert ut på tur slik at ikke tilbudet og konseptet natur- og

friluft blir forringet på noe vis.

Byggeperiode:

SU i Gapahuken barnehage har store bekymringer angående en byggeperiode dersom

tomtealternativet nord-B blir valgt.



l
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Barnehagen vil  ligge  tett og rett ved en enormt stor byggeplass der hvor store

anleggsmaskiner vil både støye, forurense og skape en  lite  forutsigbar hverdag med tanke

på  sikkerhet  for både små og store. Vi ønsker en  utredning for hvordan dette er tenkt løst.

Hva med  driften  av selve barnehagen — er den tenkt fra kommunens  side  at skal kunne gis

arealmessige, både  inne  og ute, gode  og trygge nok rammebetingelser og forutsetninger  til

drift  under byggeperioden? lså  tilfelle  — hvordan er dette tenkt gjennomført?

Adkomst for anleggsmaskiner etc  i  en byggeperiode? Av hensynet til barnehagedriften -bør

adkomst til ny tomt  i byggeperioden  flyttes til  — helst på permanent basis — nordsiden  av

skoletomta.

Samarbeidsutvalget i Gapahuken barnehage er sterkt kritisk til adkomstvei til nord B  slik  den

er tegnet  inn.  Vi er bekymret for at konseptet natur— og friluft i byggeperioden  og ved  drift

av ny skole vil  forringes i  forhold til dagens  tilbud, ved at det planlegges trafikkerte veier på

alle kanter av barnehagen.

Med  hilsen

Samarbeidsutvalget  i  Gapahuken barnehage.

P."

(””Ma/£, ( .  \  V

Stine Odden (Leder) Espen Dusik Sjaavik (Nestleder)

Lis Meret'e‘SVyvertsen Tine Marie Nøvik

' 1 /\’ NM, Ill); ',

Thomas Lorentzen (Daglig leder)'
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Høringssvar - reguleringsplan ny storskole på Vesterøya for Gapahuken Barnehage AS 

  
Vi som foreldre er STERKT imot en ny storskole dersom tomt nord-B blir valgt som alternativ. 
For barnehagen er det spesielt inngripende dersom tomt nord – alternativ B blir vedtatt. I 
tillegg er vi uenige i at dyrket mark skal benyttes til dette formålet, spesielt når det finnes 
andre alternativer. Barnehagen vil få massivt større trafikktrykk og hva dette fører med seg, 
fra østsiden (fylkesvei), sørsiden (avkjøring til ny storskole), sørsiden (innfartsvei til ny 
storskole) og på nordsiden (parkering for ny storskole).  

Barnehagen drives konseptuelt og har gjort dette i over 20 år med fokus på natur- og 
friluft.   Slik som tenkt veinett er skissert inn i forslaget, ser vi ikke noe form for betryggende 
hensyn til myke trafikanter. Verken for de som skal gå på den nye skolen eller for de som 
benytter barnehagen. Dette er en STOR bekymring! 

  

Inngripende konsekvenser for Gapahuken Barnehage vil bli mange dersom tomt nord – 
alternativ B blir vedtatt. 

  
Økt trafikk rundt barnehagen: 
Det står i saken: «Ved nordre tomt, østre alternativ vurderes avkjørsel fra Vesterøyveien via 
Skottåker (avkjørsel 2) å være den beste løsningen. Ulempen med alternativet er at man 
låser seg til avkjørsel i Vesterøyveien, samt at adkomstvegen kommer tett på eksisterende 
barnehage.» (Ref. Mobilitetsplan Vesterøya skole, Grovvurdering av tomten). 

  
Vi vil presisere at det er en stor ulempe at adkomstvei kommer tett på Gapahuken 
Barnehage i forslag B nord. Vi foreslår at det utredes en adkomstvei nord for ny storskole - 
alternativ B for at adkomstvei ikke skal komme så tett på barnehagen, dersom denne tomten 
blir valgt. Dette viser seg mulig ut i fra tegningene til alternativ A. Vi setter spørsmålstegn 
ved at alternativ A er utredet med fem adkomstveier og alternativ B er utredet med kun en 
adkomstvei. Dette er en adkomstvei som vil være til stor sjenanse for barn, ansatte og 
foreldre i tiden en eventuell ny storskole er i drift på alternativ nord B! 

  
  
  
Parkering:  
Det står i sakspapirene at det er ønskelig og avvikle eksisterende parkering med inn og 
utkjøring til fylkesveien. «Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor barnehage» 
(Ref: 3.5 Oppsummering av fordeler og ulemper). Dersom dette skal gjøres må det lages en 



annen løsning for parkering for barnehagens ansatte, foreldre og besøkende. Den må være 
like enkel som adkomst til barnehagen som dagens løsning. 
  
Adkomst til barnehagen:  
Det må også legges til rette for å sikre tilgang til barnehagen i forhold til varelevering, større 
kjøretøyer (eksempelvis lastebil og traktor) og ikke minst utrykningskjøretøyer som brann, 
ambulanse og tilsvarende. I dag benyttes hovedport/inngang øst. Dette er en betydelig 
kortere vei inn til barnehagen enn det som det i sakspapirene blir og er skissert i dag. I dag – 
slik vi leser saksdokumentene - ønsker kommunen en varelevering (hovedinngang fra 
parkering) til barnehagen med port ved felles biloppstillingsplass ved ny skole. Er det tenkt 
opparbeidet en gangvei fra parkeringsplass og opp til hovedinngang?  
  

Støyskjerming:  
Med så stor økning av trafikk rundt barnehagen, vil det være helt nødvendig med 
støyskjerming rundt hele barnehagen. Dette må på en god måte ivareta konseptet natur- og 
friluft, og ikke minst det helse, miljø- og sikkerhetsmessige hensynet til barn, foreldre og 
ansatte i barnehagen! Her må også hensynet til nødvendige og hensiktsmessige 
portadkomster ivaretas. Port for vareleveranse (beskrevet over) og en sikker inn/utgang for 
foreldre og personal. 
  

Adkomstvei for foreldre/ansatte ved skolen:  
Det er slik vi forstår det planlagt adkomst og utkjøring for foreldre og ansatte ved skolen 
(også foreldre og ansatte i barnehagen) rett utenfor og parallelt med store deler av 
utelekeplassen til barnehagen. Vi er bekymret for hvordan dette er tenkt løst både i en 
byggeperiode og når adkomsten er ferdigstilt. Det er også en stor bekymring for oss at store, 
støyete, støvete anleggsmaskiner i en lang periode skal forbi barnehagens uteområde. 
Hvordan er totaliteten med tanke på HMS tenkt her?  
  

Port – inn og ut av utelekplassområdet: 
Det er i dag etablert en port inn og ut av utelekeplassområdet som benyttes daglig for å 
bevege oss trygt ut og inn fra tur på vestsiden. Dette er usedvanlig viktig at det også finnes 
en løsning på, slik at vi kan ivareta sikkerheten til barn og voksne på tur ut og inn. Vi ønsker 
at barna skal komme trygt, raskt og sikkert ut på tur slik at ikke tilbudet og konseptet natur- 
og friluft blir forringet på noe vis.  
  

Byggeperiode: 
SU i Gapahuken barnehage har store bekymringer angående en byggeperiode dersom 
tomtealternativet nord-B blir valgt.  
  

Barnehagen vil ligge tett og rett ved en enormt stor byggeplass der hvor store 
anleggsmaskiner vil både støye, forurense og skape en lite forutsigbar hverdag med tanke på 
sikkerhet for både små og store. Vi ønsker en utredning for hvordan dette er tenkt løst.  
  



Hva med driften av selve barnehagen – er den tenkt fra kommunens side at skal kunne gis 
arealmessige, både inne og ute, gode og trygge nok rammebetingelser og forutsetninger til 
drift under byggeperioden? I så tilfelle – hvordan er dette tenkt gjennomført?  
Adkomst for anleggsmaskiner etc i en byggeperiode? Av hensynet til barnehagedriften - bør 
adkomst til ny tomt i byggeperioden flyttes til – helst på permanent basis – nordsiden av 
skoletomta.  
  
Vi som foreldre i Gapahuken barnehage er sterkt kritisk til slik adkomstvei til nord B er 
tegnet inn. Vi er bekymret for at konseptet natur- og friluft i byggeperioden og ved drift av 
ny skole vil forringes i forhold til dagens tilbud, ved at det planlegges trafikkerte veier på alle 
kanter av barnehagen.  
  
 

  
Med hilsen 

Maria Flink og Jan Bredo Pettersen, foreldre til to barn i Gapahuken Barnehage 
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Høringssvar - reguleringsplan ny storskole på Vesterøya for Gapahuken Barnehage AS 
 
Vi som foreldre er sterkt imot en ny storskole dersom tomt nord-B blir valgt som alternativ. 
For barnehagen er det spesielt inngripende dersom tomt nord – alternativ B blir vedtatt. I 
tillegg er vi uenige i at dyrket mark skal benyttes til dette formålet, spesielt når det finnes 
andre alternativer. Barnehagen vil få massivt større trafikktrykk og hva dette fører med seg, 
fra østsiden (fylkesvei), sørsiden (avkjøring til ny storskole), sørsiden (innfartsvei til ny 
storskole) og på nordsiden (parkering for ny storskole).  

Barnehagen drives konseptuelt og har gjort dette i over 20 år med fokus på natur- og friluft.   
Slik som tenkt veinett er skissert inn i forslaget, ser vi ikke noe form for betryggende hensyn 
til myke trafikanter. Verken for de som skal gå på den nye skolen eller for de som benytter 
barnehagen. Dette er en stor bekymring! 

 

Inngripende konsekvenser for Gapahuken Barnehage vil bli mange dersom tomt nord – 
alternativ B blir vedtatt. 

 
Økt trafikk rundt barnehagen: 
Det står i saken: «Ved nordre tomt, østre alternativ vurderes avkjørsel fra Vesterøyveien via 
Skottåker (avkjørsel 2) å være den beste løsningen. Ulempen med alternativet er at man 
låser seg til avkjørsel i Vesterøyveien, samt at adkomstvegen kommer tett på eksisterende 
barnehage.» (Ref. Mobilitetsplan Vesterøya skole, Grovvurdering av tomten). 

 
Vi vil presisere at det er en stor ulempe at adkomstvei kommer tett på Gapahuken 
Barnehage i forslag B nord. Vi foreslår at det utredes en adkomstvei nord for ny storskole - 
alternativ B for at adkomstvei ikke skal komme så tett på barnehagen, dersom denne 
tomten blir valgt. Dette viser seg mulig ut i fra tegningene til alternativ A. Vi setter 
spørsmålstegn ved at alternativ A er utredet med fem adkomstveier og alternativ B er 
utredet med kun en adkomstvei. Dette er en adkomstvei som vil være til stor sjenanse for 
barn, ansatte og foreldre i tiden en eventuell ny storskole er i drift på alternativ nord B! 
 
Parkering:  



Det står i sakspapirene at det er ønskelig og avvikle eksisterende parkering med inn og 
utkjøring til fylkesveien. «Mulighet for å rydde opp i parkeringsløsning utenfor barnehage» 
(Ref: 3.5 Oppsummering av fordeler og ulemper). Dersom dette skal gjøres må det lages en 
annen løsning for parkering for barnehagens ansatte, foreldre og besøkende. Den må være 
like enkel som adkomst til barnehagen som dagens løsning. 
 
Adkomst til barnehagen:  
Det må også legges til rette for å sikre tilgang til barnehagen i forhold til varelevering, større 
kjøretøyer (eksempelvis lastebil og traktor) og ikke minst utrykningskjøretøyer som brann, 
ambulanse og tilsvarende. I dag benyttes hovedport/inngang øst. Dette er en betydelig 
kortere vei inn til barnehagen enn det som det i sakspapirene blir og er skissert i dag. I dag – 
slik vi leser saksdokumentene - ønsker kommunen en varelevering (hovedinngang fra 
parkering) til barnehagen med port ved felles biloppstillingsplass ved ny skole. Er det tenkt 
opparbeidet en gangvei fra parkeringsplass og opp til hovedinngang?  
 

Støyskjerming:  
Med så stor økning av trafikk rundt barnehagen, vil det være helt nødvendig med 
støyskjerming rundt hele barnehagen. Dette må på en god måte ivareta konseptet natur- og 
friluft, og ikke minst det helse, miljø- og sikkerhetsmessige hensynet til barn, foreldre og 
ansatte i barnehagen! Her må også hensynet til nødvendige og hensiktsmessige 
portadkomster ivaretas. Port for vareleveranse (beskrevet over) og en sikker inn/utgang for 
foreldre og personal. 
 

Adkomstvei for foreldre/ansatte ved skolen:  
Det er slik vi forstår det planlagt adkomst og utkjøring for foreldre og ansatte ved skolen 
(også foreldre og ansatte i barnehagen) rett utenfor og parallelt med store deler av 
utelekeplassen til barnehagen. Vi er bekymret for hvordan dette er tenkt løst både i en 
byggeperiode og når adkomsten er ferdigstilt. Det er også en stor bekymring for oss at store, 
støyete, støvete anleggsmaskiner i en lang periode skal forbi barnehagens uteområde. 
Hvordan er totaliteten med tanke på HMS tenkt her?  
 

Port – inn og ut av utelekplassområdet: 
Det er i dag etablert en port inn og ut av utelekeplassområdet som benyttes daglig for å 
bevege oss ut og inn fra tur på vestsiden. Dette er usedvanlig viktig at det også finnes en 
løsning på, slik at vi kan ivareta sikkerheten til barn og voksne på tur ut og inn. Vi ønsker at 
barna skal komme trygt, raskt og sikkert ut på tur slik at ikke tilbudet og konseptet natur- og 
friluft blir forringet på noe vis.  
 

Byggeperiode: 
SU i Gapahuken barnehage har store bekymringer angående en byggeperiode dersom 
tomtealternativet nord-B blir valgt.  
 



Barnehagen vil ligge tett og rett ved en enormt stor byggeplass der hvor store 
anleggsmaskiner vil både støye, forurense og skape en lite forutsigbar hverdag med tanke 
på sikkerhet for både små og store. Vi ønsker en utredning for hvordan dette er tenkt løst.  
 
Hva med driften av selve barnehagen – er den tenkt fra kommunens side at skal kunne gis 
arealmessige, både inne og ute, gode og trygge nok rammebetingelser og forutsetninger til 
drift under byggeperioden? I så tilfelle – hvordan er dette tenkt gjennomført?  
Adkomst for anleggsmaskiner etc i en byggeperiode? Av hensynet til barnehagedriften - bør 
adkomst til ny tomt i byggeperioden flyttes til – helst på permanent basis – nordsiden av 
skoletomta.  
 
Vi som foreldre i Gapahuken barnehage er sterkt kritisk til slik adkomstvei til nord B er 
tegnet inn. Vi er bekymret for at konseptet natur- og friluft i byggeperioden og ved drift av 
ny skole vil forringes i forhold til dagens tilbud, ved at det planlegges trafikkerte veier på alle 
kanter av barnehagen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
Joakim Moe 
Trude Moe 
 
Kamfjordlia 6a, Sandefjord 
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Varsling om reguleringsarbeid kan oppfattes som det er tatt en avgjørelse om storskole på Vesterøya.  
Ettersom det ikke er fattet vedtak i kommunestyret på at det skal bygges ny skole, benytter vi 
anledningen til også å dele noen betraktninger vedrørende 
dette.                                                                                       
Derfor er vårt innspill to-delt: 

1) Betraktninger angående storskole 
2) Evt. beliggenhet; tomteforslagene 

 Ad. pkt.1) Betraktninger angående storskole, i fht sosialt, miljømessig og trafikalt aspekt. 

De tre eksisterende skolene er viktige institusjoner for nærmiljøet; ikke bare som læringssteder, men 
også en  betydningsfull psyko-sosial arena for barna på de laveste klassetrinnene. I sine nærmiljøer 
har de blitt kjent fra førskolealder, der skolebygningen og dens områder er trygge arenaer allerede 
før skolestart. På vei til og fra skolen bygger barna ofte relasjoner, en mulighet de frarøves ved at 
skoleveien til èn felles skole for mange blir så lang at de må kjøres til og fra. I tillegg begrenser det 
barnas fysiske aktivitet.                                                                                                                             Utenom 
skoletid er nærskolen et møtested for barna, dit det er trygt å ferdes på egenhånd.  

Også for foreldre fungerer skolen i nærmiljøet som et samlingssted ved tilstelninger, der 
tilhørigheten til skolen fra områdene rundt er svært synlig. Etter å ha hatt egne barn på Framnes 
skole i til sammen 12 år, vet vi at alt dette er gode minner fra barneskoletiden for mange. Det er 
vanskelig å forestille seg at en storskole med flere hundre elever, og betydelig flere ansatte, skal 
kunne fylle samme sosiale rolle som skolene i nærmiljøet 
gjør.                                                                                                                             

I forhold til størrelsen på samlingssteder, i dette tilfelle skole, er det i perspektiv av erfaringer det 
siste året/d.d., relevant å tenke smittevern! Mange nok må i karantene ved virus-utbrudd på små 
enheter, og det er tankevekkende å lese at på en storskole i Sør-Odal kommune er siste uke 900 
personer pålagt karantene! 

Hva mener skoleledere/pedagoger; hvilke synspunkter har de i en sak som vil ha stor betydning for 
generasjoner framover?        

Finnes det dokumentert erfaring fra storskoler i sammenlignbare 
kommuner?                                                                                         

Om de tre nærskolene på Vesterøya er «utdatert ……. ikke fremtidsrettet i forhold til dagens og 
fremtidens undervisningsform» (Cathrine Andersen SB 17/3-21), bør overlates til lærere og 
skoleledere å avgjøre.                                                                                    Utfra stipulerte kostnader på ca. 
300 mill. kroner (Camilla B Johannessen SB 20/2-21), er det naturlig å stille spørsmål om ikke en 
renovering av eksisterende skoler vil være innenfor denne økonomiske rammen , - i tillegg til 
gevinsten det gir sosialt, miljømessig og trafikkmessig. 



At begge tomteforslagene berøver dyrket mark er et betydelig miljø-messig aspekt (jfr. artikkel SB 
18/3-21).                                                       I tillegg vil en storskole medføre at elever og ansatte fra flere 
områder ikke kan gå/sykle til og fra skolen, og konsekvensene vil være mer biltrafikk og økt 
forurensing.                                                                                                                                                                
                  Nærmiljøet vil over lang tid bli svært belastet av støy og forurensing som følge av bl.a. 
anleggsmaskiner og befraktning av materialer og utstyr i byggeperioden. 

 Ad. pkt.2) Evt. beliggenhet; 
tomteforslagene.                                                                                                                      

Alternativ 
Syd:                                                                                                                                                                              
                                      Her er adkomsten via Industriveien, som allerede er svært belastet 
trafikkmessig! Jotun (og Pronova) fabrikker genererer stor biltrafikk, både personbiler pga mange 
ansatte, og ikke minst enormt mye 
tungtrafikk!                                                                                 Leserinnlegg (SB 3/3-21) antyder 70-100 
lastebiler/vogntog pr. døgn! 

Boligbebyggelsen utover Vesterøya har de senere årene blitt svært fortettet, - bl. a. Husebygrenda, 
Veradammen, Veralia, og nå under oppføring ytterligere tre boligblokker på 
Veradammen.                                                                                                                                     I tillegg har 
trafikken økt betydelig etter ny storhall på 
Kariåsen.                                                                                                                                                                   A
lt dette uten at veinettet har blitt 
utbedret.                                                                                                                                   

-   Når ble siste trafikktelling foretatt i Industriveien? 

-   Hvordan tenker man at små skolebarn skal kunne ferdes trygt langs en vei som generelt er så 
trafikkert, og spesielt med all 
tungtrafikken?                                                                                                                                                            
                                                                       

FrP-politiker Cathrine Andersen uttaler (SB 17/3-21): «…..ja, noen vil oppleve en lengre skolevei, men 
da må vi sørge for at den er sikker og 
trygg».                                                                                                                                                                         
                                                     Det ville vært interessant å få dette utdypet og 
konkretisert!                                                                                                                               

 Alternativ Nord A, vestre del mot 
Husebygrenda:                                                                                                                                                       K
artet skisserer slippsoner langs Industriveien. Vi tillater oss å spørre hvor gjennomtenkt dette 
forslaget er. Det fremgår av debattinnlegg i SB (19/3-21) at nærmiljø-utvalgene ikke har vært 
involvert i prosessen som pågår, noe som virker underlig, da tomtevalg og adkomstveier kan tyde på 
at konsulentfirmaet Norconsult ikke innehar nødvendig 
lokalkunnskap.                                                                

Først og fremst i fht. hvordan en slippsone vil fungere langs en vei der det ustanselig kjører 
trailere/vogntog!                                                     Hvordan skape trygge slippsoner langs en så belastet 
veistrekning?                                                                                                                                                              
                                              Vår erfaring med slippsoner er ikke udelt positive. Iblant henter og bringer 



vi barnebarn til Sande skole, og blir forferdet over hvor trafikkfarlige situasjoner det kan oppstå rundt 
slippsonene i Sverstadveien, - selv ved en relativt liten skole som Sande, og der parkeringsplassen for 
Orelund kapell i tillegg brukes som slippsone. 

Slippsonen for tomtealternativ Nord A er skissert inn i et området det er vedtatt å bygge gang-og 
sykkelvei (se vedlegg under).     G/S-vei her har vært planlagt i flere år; første befaring på vår eiendom 
vedrørende saken var i september 2014! 

                                      

                                                                                                                         

                                                                                                                                                            SB 3/9-
2020                                        

Alternativ Nord B, østre del mot 
Vesterøyveien:                                                                                                                                                           
           Hvis noen av tomteforslagene skulle bli aktuelle, er vårt synspunkt at dette alternativet er det 
minst håpløse.                                                      Dette begrunnes med at det langs Vesterøyveien er 
mindre bebyggelse, og følgelig mindre trafikk. Vesterøyveien i den aktuelle strekningen har så godt 
som ingen tungtrafikk. Ergo vil det være mye tryggere for myke trafikanter langs denne strekningen, 
muligens også mer trafikksikkert med slippsoner enn hva tilfellet er langs 
Industriveien.                                                                                            For øvrig er det på kartet også 
skissert ny  mulig adkomstvei fra Vesterøyveien til denne tomten. 

Med vennlig 
hilsen                                                                                                                                                                           



                                                                   Sidsel Riisberg 
Paulsen                                                                                                                                                                        
                                         Svein Olav 
Paulsen                                                                                                                                                                        
                                                          Industriveien 
8A                                                                                                                                                                                 
                                           3219 Sandefjord 
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Viser til mottatt varsel om igangsettingh av reguleringsarbeid og høring av planprogram for ny 
skole på Vesterøya datert 5.2.2021. 

Jotun har følgende kommentarer: 
               

1. Trafikk situasjon generelt 
Til og fra Jotun sitt anlegg på Vindal er det nå daglig 60-100 trailere enten med råstoff eller for å 
hente ferdigvarer. 
I tillegg kommer 15-20 varebiler som leverer eller henter varer. 
Det er pr i dag ca 360 personer som har sitt arbeidsted på Vindal, fordi all Jotun sin Scandinavia 
virksomhet er flyttet til Vindal hvor nye kontorer ble tatt i bruk i 2017. 
Langs Industriveien og Vesterøyveien er det derfor en stor trafikkbelastning av både tunge og 
lette kjøretøy. 
 
2. Større hendelser ved Vindal 
Dersom det er en større hendelse ved Vindal f.eks brann vil tomt syd være direkte berørt. En 
brann i f.eks lager eller tanklager delen kan røyklegge store deler av Vesterøya.  
Vi synes derfor det er svært betenkelig å legge en større skole så nær Sandefjords største 
industrianlegg.  
Vi forventer at det gjøres et grundig risikoanalyse for begge alternativ og at denne må gjøres i 
forkant av videre arbeid og politisk behandling av saken. 
 
3. Industriveien/Vesterøyveien 
Langs Industriveien er det pt ingen gang og sykkelvei. Uavhengig av tomtealternativ er dette en 
forutsetning for å kunne legge en ny skole i området. 
Plassering av denne er muligens skjedd i en annen planprosess og må vises på plankart for ny 
skole. 
Det er gang og sykkelvei langs Vesterøyveien, men krysningspunkter til tomt nord må etableres. 
Det er kun et nytt kryss avtegnet i planprogrammet. Planprogrammet må sikre også gode 
krysningspunkter i krysset mellom Industriveien og Vesterøyveien, mulig dette er en annen 
planprosess, men må komme klart fram i plankart for ny skole. 
Krysset Industriveien /Vesterøy veien er i dag et svært trafikkert og uoversiktlig kryss og må 
lages bedre for store tunge kjøretøy.  
Dette bør også være en del av planprogrammet. 
 
4. Tomt syd 
Her er det foreslått et avlastingsområde i bakken ned mot Industriveien 70. Dette er i den delen 
hvor trailere trenger fart for å komme opp bakken.  
Plasseringen av avlastingsområdet er derfor lite hensiktsmessig og kan skape farlige situasjon 
ved avsetting/henting av skolebarn. 
Fra Jotun sin side er tomt syd det dårligste alternativet mht til barn og trafikkavvikling og store 
hendelser ved Jotuns anlegg på Vindal 
 
5. Tomt Nord 



Det nordre tomtealternativet er etter vår mening best mht å ivareta av slippsone for barn og 
unge. 
I tillegg er trafikk til/fra skolen bedre fordi man har 2 tilkomster til området både fra 
Vesterøyveien og Industriveien.  
Tilkomst fra Vesterøyveien er langt å foretrekke fordi en da unngår blanding mellom tungtrafikk 
til/fra Jotun og myke trafikanter. 
 

 
Best Regards 
 
Nils Helge Rørå 
HMS – rådgiver/HSEQ advisor 
Jotun Scandinavia 
Jotun AS 
PO Box 2021 
3202 Sandefjord 
 
Mobile number : + 47 915 49 089 
Office number: +47 33 45 70 00 
nils.helge.rora@jotun.no 
www.jotun.com 
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Helge Krossøy
Husebygrenda 47
3219 Sandefjord

TIL
Sandefjord kommune Sandefjord 24. mars 2021

Ad detaljregulering for ny skole på Vesterøya
Høring av planprogram, planid 20210003

Overordnede tilbakemeldinger på høringen
Hastverk er lastverk, nå leser vi i SB at tomtevalgene som nå vurderes trolig ikke er aktuelle
lenger. Det betyr at kommunen har sløst med tid og penger i utredningsarbeid som trolig må
legges i skuffen før det er ferdig.

Nå må skolesaken inn i kommunens planprosesser frem mot neste valg. Det er svært
vanskelig og frustrerende som innbygger å følge med i skolestruktur prosessen. I stedet for å
starte på overordnet nivå så er fokuset rettet mot tomtevalg i Vesterøya. Høyst kritikkverdig.

Tverrpolitiske løsninger for fremtidig utvikling av Sandefjord. Etter sammenslåing av
Stokke, Andebu og Sandefjord til en storkommune er det naturlig å forvente at politikerne og
administrasjonen benytter inneværende valgperiode til å løfte blikket og se de store linjene i
utvikling av kommunen vår.

● Det bør søkes tverrpolitiske løsninger for de store linjene i nærings- og boligutvikling,
dvs. hvor bor og jobber folk i Sandefjord kommune i 2050 og 2100?

● Barnehage- og skolestrukturen må knyttes tett opp til plan for boligutvikling. Hva er riktig
størrelser på grunnskolen for en by som Sandefjord og vår identitet? Normalt er det
naturlig at barna utvikler seg fra mindre og nære forhold til gradvis større skoler og
miljøer.

● kommuneplaner som omhandler utbygging av nødvendig infrastruktur og veier, inkludert
gang- og sykkelveier som reduserer behovet for biltrafikk.

● Jord- og skogvern, hvilke områder skal forbli grønne og sikre både kortreist mat på
bordet og områder for friluftsliv og dyreliv.

Vi er mange som er kritiske til prosessen og vi håper nå politikerne innser at dette er
beslutninger som gjelder generasjoner fremover og at vi alle er tjent med at vi tar oss den tiden
vi trenger til et grundig forarbeid og helst løsninger som er tverrpolitisk forankret.

tomtevalg på dyrkbar mark er uforståelig og uakseptabelt og ingen av de foreslåtte tomtene
kan omreguleres til skoletomter. Det er egentlig uforståelig at Sandefjord kommune i sitt arbeid
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med vurdering av skolestruktur ender opp med to forslag til tomter som er plassert på dyrkbar
mark. Det brukes mye energi i kommunen, blant konsulenter og for oss innbyggere på å vurdere
tomtevalg som strider med kommunens og nasjonal politikernes mål om vern av dyrkbar mark.
Tomtevalg på dyrkbar mark er et veldig synlig bevis på at skolestruktur prosessen i Sandefjord
er sporet av.

Skottåker er godt alternativ på fjell og et område som ikke er i bruk i dag. Dersom
politikerne faller ned på at det skal bygges en skole i nærheten av det demografiske midtpunkt
for 3 skolekretser i dag er Skottåker et godt alternativ. Solforholdene er gode i skoletiden (ikke
dårlige som skrevet i vurderingen av tomtevalget). Adkomst kan fordeles 50/50 mellom
Industriveien og Vesterøyveien. I samarbeid med Sandar IL, kan en parkeringsplass for lærere
være i Vesterøya Idrettspark.

Norconsult i dobbeltrolle hos Sandefjord kommune? Norconsult driver som kjent
skolestrukturprosessen til Sandefjord kommune. Vi antar at Norconsult også var sentrale
konklusjon om å ikke anbefale Skottåker som tomtevalg for ny skole på Vesterøya? Vi
registrerer at Norconsult også er rådgiver for Villicus AS sitt boligprosjekt på Skottåker.
Spørsmålet må stilles, sitter Norconsult på en uheldig dobbeltrolle i denne sammenheng og
kommer med en anbefaling i skolesaken som begunstiger en annen klient og prosjekt de
arbeider med?

Innspill på tomtevalg
Selv om vi anser tomtevalgene som helt uegnet pga. at de er lagt på dyrket mark har vi her
noen konkrete tilbakemeldinger om det likevel skulle vise seg at politikerne går videre med en
av tomtene. Heldigvis er det ikke så mye som tyder på dette nå.

Fornminner tomt syd, i følge lokalkjente Gunnar Huseby og hans familie er det kjente
fornminner på Huseby syd.

Tomt syd - her må det beregnes undergang ved punkt E. Krysningspunkt langs Industriveien
blir meget sentralt for dette tomtevalget. Dette er ikke tatt med i reguleringsplanen for
gang-/sykkelvei langs Industriveien. Det antas at krysningspunkt vist som punkt E i
mobilitetsplanen vil bli svært mye benyttet. Dette er i dag et uoversiktlig punkt, med mye trafikk
og også mye tungtrafikk. Her bør det vurderes undergang. Spesielt for tomt syd vil dette være et
naturlig krysningspunkt for mange elever.

Huseby øst må forbli LNF området. Tomtevalget syd inkluderer et verdifullt skogsområde som
i dag er regulert som LNF område. Området er svært sentralt som friluftsområde tilknyttet
Vesterøya Idrettspark. Skogsområdet er også sentralt for trekkfugler som kommer inn over land
med sin store løvskog, primært bøketrær.

Større trafikkøkning enn de 519 bilturene må påregnes, våre beregninger ut fra bosetning
nedenfor viser at vi fort snakker om en økning på 700 bilturer Det virker som mobilitetsplan har
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lagt til grunn at 2 av 3 elever går eller sykler til skolen. Størsteparten (80%) av elevene ved en
ny storskole vi ha mer enn 1 km skolevei og ca halvparten vil ha 2 km eller lenger skolevei.

● Dersom vi antar at det er like mange elever i alle klassetrinn (80 stykker), må vi regne
med at minst 200 elever i 1. til 3. klasse blir kjørt. Det vil si 400 bilturer.

● Dersom vi videre antar at 50% av elevene i 4. til 7 klasse (320 elever) har lengre
skolevei enn 2 km må vi også regne med at 160 av disse barna. I mobilitetsanalysen kan
det virke som det er lagt til grunn at halvparten av disse benytter kollektivt. Øvrige 80 vil
da måtte bli kjørt og dermed har vi 160 bilturer til i denne gruppen.

● I tillegg er det flere i områdene Framnes, Asnes, Kamfjord, Ringkollen som har mellom 1
til 2 km skolevei som også vil bli kjørt. Denne gruppen utgjør ca 100 elever og vil da fort
kunne genere 150 til 200 bilturer.

● I skolekretsen for Ormestad Skole inngår områdene Kastetskogen og Hafallbrekka
Elever fra dette området vil få 3-4 km skolevei, og vil ha krav på transport eller må
regnes bli kjørt. Det er ingen bilvei forbindelse fra Østerøyveien til Vesterøya, annet en
via Kilen. Kilen er en flaskehals og har stor belastning i morgentimene. Det bør unngås å
belaste Kilen området ytterligere.

Gang og sykkelvei Industriveien til Husebygrenda 60 må inn i planene uansett om det
bygges en storskole eller ikke.

Innspill til forhold som må vurderes i skolestruktur prosessen
Nærskoleprinsippet
Nærskoleprinsippet er et grunnleggende prinsipp i norsk skole. Retten til å gå på nærskolen
oppfattes som så viktig at den er nedfelt i Opplæringsloven. Etter dette prinsippet har elever
krav på å få grunnskoleopplæring på den geografisk nærmeste skolen i bostedskommunen.
I planprogrammet bør nærhet til skole vurderes i forhold til begreper som beskriver elevens
opplevelse av sin skolehverdag:

● Nærhet til skole – og trivsel
● Nærhet til skole – og tilhørighet
● Nærhet til skole – og sosialt miljø
● Nærhet til skole og læring

Forholdet til nærmiljø og skoleskyss
Følgende problemstillinger virker ikke å være grundig analysert, heller ikke i mobilitetsplan.

● Hvordan endres omfanget av skoleskyss i en sentralisert modell fremfor en
desentralisert skolestruktur som i dag?

● Hvilke konsekvenser vil økt bruk av skoleskyss gi – utover det rent økonomiske?
● Hvilken betydning har nærmiljøet for skolen, og hvilken rolle har skolen for lokalmiljøet? -

og hvordan påvirker eventuelle endringer av skolestruktur dette forholdet?
● Relatert til nærmiljø og sosialt fellesskap, og hvordan skolen benytter lokalmiljøet som

læringsressurs, samt konsekvenser av skolenedleggelse for lokalmiljøet.
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Kommunens ansvar for barn og unges fysiske helse.
I rapporten «Meir skyss -mindre helse? pekes det på kommunens ansvar for å skaffe seg
kunnskap om utviklingstrekk som kan ha innvirkning på innbyggernes folkehelse generelt og ta
hensyn til dette i lokal planlegging og utvikling av sine tjenester.

I utredningen gjort av Nordlandsforskning “Spredt eller samla?” påpekes kommunens ansvar for
å legge til rette for og bidra positivt i barn og unges fysiske helse. Her settes det i sammenheng
med den negative effekten skoleskyss kan ha på elevers helse jf. Lov om folkehelsearbeid
(Prop. 90 L, 2010-2011:126) som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2012. Er dette spørsmålet
utredet som del av skolestruktur prosessen?

Skolen, lokalsamfunn, nærmiljø, bomiljø og sosiale nettverk
Forhold mellom skolen og lokalsamfunnet er relevante og viktige å vurdere når skolestrukturen
skal endres. Nærmiljøene i Sandefjord er tuftet på skolekretsene. Disse er ikke invitert til
medvirkning og uttalelser om hva nedlegging av skolene betyr for dagens nærmiljø. Skal
forklare litt mer om hvorfor nedenfor.

«Et bærekraftig lokalsamfunn trenger et minimum av institusjoner, tjenestetilbud, infrastruktur og
møteplasser, og skolen anses å være en av de viktigste sosiale institusjoner i lokalsamfunnet.
Endringer i skolestrukturen berører derfor lokalsamfunnene og nærmiljøene».
(utredning fra Hamar kommune 2015)

Hvordan endringer i skolestruktur påvirker lokalsamfunnet vil variere ut fra hvilken plass skolen
opprinnelig har i de ulike lokalsamfunnene, dette er viktig å avklare i de tilfeller skoler både
nedlegges og nye skoler etableres.

For å kunne beskrive hvilken rolle skolen spiller i lokalsamfunnet må det redegjøres det for
følgende begreper; lokalsamfunn, nærmiljø, bomiljø, samt hva som forstås som felleskap og
tilhørighet og sosialt nettverk. Store norske leksikon definerer forholdet mellom nærmiljø og
lokalmiljø på følgende måte: «nærmiljø, samlebetegnelse for de ulike fysiske og sosiale
forholdene i et lokalmiljø; omfatter bl.a. trafikkforhold, samfunnsmessige og kommersielle
tjenester, barns lekemuligheter og mulighetene for friluftsliv».

For å forklare begrepene vises det til hvordan utredningen av skolestruktur i Hamar kommune
(2015) har beskrevet disse:

● Lokalsamfunn - I en kommune finnes det flere lokalsamfunn og et lokalsamfunn kan
bestå av flere nærmiljø. Oppfattelsen av hva et lokalsamfunn består av skapes gjennom
menneskers deltagelse i et felles sosialt miljø som betinger felles sosiale arenaer, som
eksempel skoler, institusjoner, tjenestetilbud, infrastruktur og andre møteplasser. Et
lokalsamfunn er også ofte definert ut fra et avgrenset geografisk område. og også som
et politisk styrt område i større grad enn hva nærmiljøet vil være.

● Nærmiljø - I likhet med lokalsamfunn vil et nærmiljø også beskrives som et geografisk
område men har boligen som utgangspunkt. Nærmiljøet beskriver derfor det
omkringliggende miljøet der barn, unge, voksne og eldre bor og utfolder sine dagligliv.
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● Bomiljø - Nærmiljøet vil bestå av flere bomiljø, men et bomiljø har sjelden organiserte
virksomheter som butikker og lignende. I bomiljøene kan en imidlertid finne andre typer
aktiviteter som beboerne selv på mer frivillig basis tar initiativ til og som er med å ramme
inn den sosiale strukturen som utgjør et bomiljø.

● Felleskap og tilhørighet - Det fellesskapet mennesker opplever som del av et
lokalsamfunn og et nærmiljø er viktig. For mange vil dette fellesskapet være grunnlag for
å oppleve og skape tilhørighet til andre mennesker. Tilhørighet er definert som et av våre
grunnleggende, menneskelig behov på lik linje med andre grunnbehov, som eksempelvis
mat og drikke eller tak over hodet.

● Sosialt nettverk - Sosiale nettverk beskrives som uformelle relasjoner som mennesker
skaper mellom seg. Nettverket er ikke et formelt system men relasjonene opprettholdes
på frivillig basis, og oppstår ved at mennesker samhandler med hverandre gjennom
spontane prosesser. Den enkeltes nettverk kan være overlappende med andres nettverk
og kan også binde dem sammen.

Skolens betydning for lokalsamfunnet
I grunnlagsnotat for vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune i 2012 gis følgende
eksempler på funksjoner som skolen kan ivareta i et lokalsamfunn:

1. Foreldre blir kjent med hverandre/ etablere samhold innad i foreldregruppa
2. Inkludering av tilflyttere
3. Fritidsaktiviteter for barn og ungdom
4. Kultur- og idrettsaktiviteter for ulike aldersgrupper
5. Uorganisert møteplass for barn, unge og voksne
6. Møtelokaler og arkiv/lager for lag og foreninger
7. Arrangementslokale

Under forutsetning av at skolen har denne funksjonen som beskrives over vil skolen være med
å ivareta og etablere lokal tilhørighet, fellesskapsfølelse og identitet over flere generasjoner, og
derfor bidra til å gjøre lokalsamfunnet til noe mer enn et bosted, jf. definisjonene av nærmiljø og
bomiljø. Om skolen har denne rollen vil det påvirke innbyggerne til felles innsats for å få
lokalsamfunnet til å fungere og for at lokale verdier blir satt pris på, vedlikeholdt og foredlet.

Konsekvenser av skolenedleggelse
Det finnes svært få undersøkelser og studier som forteller om konsekvenser av
skolenedleggelser. Både når det gjelder befolkningsutvikling og samfunnsmessige
konsekvenser for lokalsamfunnet og stedsidentitet, samt konsekvenser for elevens læringsmiljø
og utvikling.

I utredningsarbeidet i kommunedelplan for fremtidig skolestruktur 2019-2034 er det imidlertid
funnet frem til noen rapporter og grunnlagsmateriell som kan være med å belyse mulige
konsekvenser og sammenhenger. Videre beskrivelser knyttes til følgende punkter:

● Konsekvenser for sosialt og faglig skolemiljø for elever
● Konsekvenser for skoleutvikling
● Konsekvenser for nærmiljø og lokalsamfunn
● I hvilken grad påvirker skolenedleggelse/flytting av skole elevenes læringsutbytte?
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● I hvilken grad vil alternativet underbygge muligheten for skolens bruk av nærmiljøet som
læringsarena?

● I hvilken grad vil alternativet påvirke skolens betydning for nærmiljøet?

Økonomiske konsekvenser undervurdert i Norconsult rapport
Samlede investeringskostnader for tre nye barneskoler er anslått til 755 millioner i
Norconsult rapport. Det må forventes at hver ny skole medføre investeringer på 350 - 400
mill. og følgelig bør 1,2 milliarder legges inn i regnestykkene. Kostnader til
prosjektering/planlegging, moderne klimariktige skolebygg, flerbrukshaller, kjøp av tomt,
nødvendige omlegging/anlegging av tilkomstveier og infrastruktur til skole og kjøp av inventar
og materiell er ikke tatt med.

I Norconsult rapporten er det lagt opp til 208 millioner i investeringskostnader for mulighet 3.
Dette tallet virker også lavt og bør økes til 400 millioner for å bygge enkelte nye og moderne
skolebygg. Dette gjør at netto økte investeringer for ved bygging av 3 nye skoler kan bli
800 millioner kroner, her vil kapitalkostnader være på 20 millioner årlig (2,5% rente). I tillegg
kommer renter. Det å regne inn store verdier ved avhending av dagens skoler virker ganske
spekulativt og bør i det minste dokumenteres ytterligere.

Det planlegges med å tjene inn høyere investeringskostnader til nye skoler gjennom reduserte
kostnader til skoledrift og vedlikehold av bygningsmassen. Det kan virke som at Norconsult har
vært for optimistiske i sine regnestykker på effekten av nedleggelse og bygging av nye
storskoler. Sandefjord kommune har eksempelvis nedjustert sparte kostnader til skoledrift fra 12
millioner i Norconsult rapport til 5 millioner pr år i underlaget til storskole på Vesterøya.

Økonomiske effekter må utredes grundig og spørsmålet er hvor de store millionbeløpene
skal spares inn på store skoler, eksempelvis fra 3 mellomstore skoler til en storskole?

● Skolen har like mange elever og klasser og med krav til antall lærere kan ikke en
storskole bety at det skal kuttes i antall lærerstillinger.

● 2 rektorer kan nok nødvendigvis kuttes når det går fra tre skoler til en.
● Avdelingsledere er det vel mindre sannsynlig kan kuttes, spesielt når rektor blir kuttet.
● Skolesekretærene, som nettopp ble fredet i budsjettprosessen, er trolig tenkt kuttet fra 3

til 1, eller kanskje til null?
● Kapitalkostnader er ikke tatt med i regnestykkene til Norconsult. Eksempelvis snakker vi

om 4 MNOK i årlige rentekostnader dersom vi snakker om en netto merinvestering på
200 MNOK og 2% rente. Så kapitalkostnader må også med i kommunens regnestykker.

● Drift- og vedlikeholdskostnader til nye bygninger vil bli lavere, men bygningsmassen er
ikke mye mindre så i et langsiktig perspektiv 50 - 100 år, er det ikke sikkert at
forskjellene er så store dersom det gjøres tidsriktige fornying av dagens skoler.

De økonomiske konsekvensene av fremtidig skolestruktur må vurderes per alternativ.
Beregningene bør utføres for å kunne en økonomisk fremstilling av hva nedleggelse av skoler
og bygging av ny koster og hva de vil koste i et lengre perspektiv.
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Kommunens totale kostnader innen skolesektoren kan deles i følgende tre hoveddeler:
● Direkte skoledriftskostnader (lønn mv.)
● Kostnader for drift av skolebygningene
● Kapitalslit for den investerte kapital som bindes i skolebygningene (vedlikehold og

nybygg)

Det virker som politikerne er av den oppfatning at nye storskoler og nedlegging av 8 skoler betyr
mindre penger til bygninger og mer penger til innhold i skolen. Rådmann må snarest sette i
gang et grundig arbeid for å utrede om dette faktisk er tilfellet. Overordnet fremstår det nemlig
motsatt, nemlig at det vil koste 600 til 800 millioner ekstra å realisere nye skoler med alle
tilknyttede kostnadene. Dette kan bli tidenes dyreste tabbe av politikerne og administrasjonen i
Sandefjord. Og regningen skal betales av oss, innbyggerne.

Vi ber rådmann om å ta styring i skolesaken, sørge for at den følger god
forvaltningsskikk og blir del av de kommunale planprosesser. I denne prosessen kommer
vi her med noen forslag til innspill på aktiviteter for innbyggernes medvirkning:

● det avholdes stormøte mellom politikerne og alle FAU representanter
● det avholdes møter og høringer med Nærmiljøutvalgene
● lærerne og utdanningsforbundet trekkes inn i prosessen for å få deres syn på saken
● spørreundersøkelse i Vesterøya, eventuelt hele Sandefjord, for å kartlegge innbyggernes

ønske om storskole eller å beholde dagens nærskoler
● politisk debatt om prinsippene som skal ligge til grunn for skolene i Sandefjord.

Vennlig hilsen
Eva og Helge Krossøy
Engasjerte innbyggere bosatt i Vesterøya
Mobil: 91 84 99 74
E-post: helge.krossoy@sfjbb.net
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TIL
Sandefjord kommune Sandefjord 23. mars 2021

Ad detaljregulering for ny skole på Vesterøya
Høring av planprogram, planid 20210003

Skolestruktur i Sandefjord - vi krever en helhetlig, demokratisk og
tverrpolitisk prosess!
Vi krever at politikerne ber rådmannen om å utarbeide en helhetlig sak som beskriver
videreutvikling av dagens struktur og sammenligner denne med foreslåtte endringer i
barnehage- og skolestruktur. Innbyggerne må få si sin mening gjennom valget i 2023.

Endring av barnehage- og skolestruktur, den viktigste saken på generasjoner i Sandefjord, har
ikke fulgt god forvaltningsskikk og vært gjenstand for den lokalpolitiske debatten innbyggernes
medvirkning slik omfattende sak burde være. Foreslåtte endringer i skolestruktur er heller ikke
del av kommunens mål og planverk.

I tråd med plan og bygningsloven paragraf 1 til 6 er det et krav at det utarbeides en delplan som
en forlengelse av kommuneplanens samfunnsdel. I delplanen skal det settes opp mål for
skolestrukturendringen, hvilke strategier og tiltak man foreslår, og hvilke konsekvenser disse
løsningene vil kunne få for samfunn, miljø og helse. Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn
for planprosessen.

Administrasjonen har overlatt saken til Norconsult, som velger å legge fram saken stykkevis og
delt, fremfor å gjennomføre en åpen, helhetlig og demokratisk planprosess, der innbyggerne
involveres. Verken organisasjoner, lærere, foresatte eller elever har fått drøfte skolens
betydning for et godt læringsmiljø er eller skolens betydning for nærmiljøet.

Kommunens saksgang er ikke åpen og inkluderende og den inviterer ikke til involvering og
medvirkning fra berørte parter. I saksdokumenter og folkemøter, styrt av konsulenter fra
Norconsult, fremstår det som om vedtak om storskoler er fattet. Innledning som går igjen i flere
invitasjoner er: “Sandefjord kommune har vedtatt utbygging av tre nye barneskoler som skal
erstatte åtte eksisterende barneskoler. Det er et intensjonsvedtak om å realisere en ny skole i
hver økonomiplanperiode”.

Oppgradering og utvidelse av dagens bygningsmasse forventes å være et element i en slik
konsekvensutredning og må settes opp mot forslaget om nybygg. Det er anslått at 3 storskoler
vil koste 1,2 milliarder kroner. Nye skoler som bygges i Norge i dag for 600 barn fra 1. til 7. trinn
viser at de koster langt mer enn her budsjettert. Den endelige prislappen for 3 skoler sammen
med andre nødvendige investeringer vil sannsynligvis nærme seg 2 milliarder.
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De folkevalgte vil komme til å vedta endringer som kan være vår tids største generasjonsløft og
vil påvirke innbyggeres i flere generasjoner. Bortfall av nærskoler vil i særdeleshet påvirke de
yngste elevene og barnefamiliene.

Tomtevalgene til første storskole er til alt overmål på dyrket mark! Her svikter politikerne sine
egne og regjeringens klare intensjoner om å bevare dyrket mark!

Vi leser nå i SB at det virker å være politisk flertall for å forkaste tomtevalg som inngår i denne
høringen. Det betyr at kommunen har brukt ett år på arbeid med tomtealternativer som nå skal
legges i skuffen. Utover betydelig sløsing med tid og penger i utredningsarbeidet så er
den siste utviklingen et nytt eksempel at kommunen må lytte til innbyggerne, ta noen
steg tilbake og få skolestruktur inn som del av de kommunale planprosesser.

Vennlig hilsen
Anette Hvidtsten og Helge Krossøy
Initiativtakere bak oppropet
“Skolestruktur i Sandefjord - vi krever en helhetlig, demokratisk og tverrpolitisk prosess!”
https://www.opprop.net/skolestruktur_i_sandefjord_vi_krever_en_helhetlig_demokratisk_og_tver
rpolitisk_prosess
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Fra: Helge Krossøy <helge.krossoy@sfjbb.net> 
Sendt: onsdag 24. mars 2021 21.32 
Til: Postmottak 
Emne: Høring planid 20210003 - tomtevalg ny skole Vesterøya 
Vedlegg: Sandar-Idrettslag-brev-Sandefjord-kommune-ny-skole-

vesterøya.pdf 
 
Kategorier: Red category 
 

Til Sandefjord kommune. 

Viser til tidligere tilbakemelding fra Sandar Idrettslag (vedlagt) i skolesaken. Idrettslagets 

posisjon er uendret.   

Styret i Sandar Idrettslag håper Sandefjord kommunes administrasjon og politikere sikrer 

arealer i tilknytning til Vesterøya Idrettspark til grønt- og friluftsområder. Videre at plassering 

av eventuell ny storskole i Vesterøya ivaretar Sandar Idrettslag sine innspill. 

Vi registrerer at politikerne virker å endre mening om tomtevalg og at tomter på dyrket mark 

ikke lenger er aktuelle. Nå virker det som Skottåker igjen har blitt et aktuelt tomtevalg dersom 

det blir vedtatt å bygge ny skole. 

Sandar Idrettslag håper på en god prosess og tett medvirkning i en eventuell prosess for 

bygging av ny skole på skottåker tomten. En skole som også vil berøre Vesterøya idrettspark 

med klubbhus og øvrige arealer.  

For Sandar Idrettslag 

Med vennlig hilsen 

Helge Krossøy 

styrets leder 

91 84 99 74 



Sandar Idrettslag
Husebygrenda 60
3219 Sandefjord

org.nr. 971 31 7 671

TIL Sandefjord 19. desember 2019
Sandefjord kommune

KOPI
Sandefjord Idrettsråd

Sandarhallen og plassering av ny skole Vesterøya
Viser til vårt møte 6. november der gruppeledere fra politiske partier var invitert til Vesterøya
Idrettspark. Hovedsak var plassering avnyskole i Vesterøya og mulig sambruk av
Sandarhallen.

Sandar Idrettslag er overrasket over atNorconsult og kommunen har vurdertsambruk av
Sandarhallen som føring for plassering avny storskole uten å ha vært i dialog med idrettslaget
som eier og bruker av hallen.

Sandar Idrettslag formidlet i møtet flere grunnleggende utfordringer til sambruk av Sandarhallen
som en “skolehall” for Sandefjord kommune.

Sandarhallen er førstog fremstikke byggetfor å være en skolehall. En skolehall krever
bruk av andre, mer robuste og lyddempende materialer samtkrav til rom og innredning.
Sandarhallen hadde med slike kravkostet100 millioner og ikke de 60 millionene som
detkostetå bygge hallen.
Ikke tilgjengelig kapasitet for gymnastikk til 5-600 elever da Sandarhallen allerede har
leietakere som bruker hallen også på dagtid.
En skolehall forventes bruktogså utenfor skoletiden til skole og andre arrangement.
Dette passer ikke med sambruk av Sandarhallen.
Sandarhallen som skolehall krever ansatte for å følge opp driften og Sandar Idrettslag
har i 10 år hattsuksess med å drive idrettslag og Sandarcupen på dugnad. Styretfrykter
for dugnadsånden ved en eventuell ansettelse av vaktmester/driftsperson for
Sandarhallen.
Idrettslageter rett og slettredd for å bli pressetutavSandarhallen av skolen og andre
aktiviteter.
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Sandar Idrettslag mener atgrønt- og friluftsområder rundtVesterøya Idrettspark må vernes i et
hundreårs perspektiv. Vesterøya Idrettspark er senter og utgangspunkt for trim, idrettog
friluftslivi Vesterøya. Idrettsplassen ble i 1980 flyttet fra Framnes til Huseby, men det er
utenkelig å finne nylokasjon fordi detblir for liten plass til aktivitetsflater samttilknyttede
friluftsområder, lysløype og kyststi en gang i fremtiden. Sandefjord Idrettsråd har i sine faglige
innspill til kommuneplan også vektlagt viktigheten avå sikre arealer i tilknytning til
idrettsanleggetog at disse områder ikke reguleres slik atde hindrer nødvendige utvidelser og
utvikling avanleggene.

Deter viktig atpolitikerne, dersom detvedtas å etableres en sentral storskole, finner en
plassering som verner svært viktige friluftsområder, kyststien, lysløype, skog og stier i
nærområdet. Spesielt alternativene Nedre bane Kariåsen, Holtan Nedre, HusebyØstog
Huseby Vesti utredningen fra Norconsult er viktige grøntarealer som må forbli grønne i et
hundreårs perspektiv. En skoletomt i disse områdene vil komme i konfliktmed dagens
friluftsaktiviteter samt låse opp eventuell fremtidige utvidelse avidrettsanlegg, grøntområder og
turløyper.

Styreti Sandar Idrettslag håper Sandefjord kommunes administrasjon og politikere sikrer
arealer i tilknytning til Vesterøya Idrettspark til grønt- og friluftsområder. Videre atplassering av
eventuell nystorskole i Vesterøya ivaretar Sandar Idrettslag sine innspill.

Sandar Idrettslag takker for god deltakelse i møte fra kommunens politikere og opplevde ønske
fra begge parter om en god prosess og dialog fremover.

For styreti Sandar Idrettslag
Med vennlig hilsen
Helge Krossøy
styrets leder
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Fra: Helge Krossøy <helge.krossoy@sfjbb.net> 
Sendt: mandag 12. april 2021 09:16 
Til: Ivar Holt 
Emne: Re: Ny skole på Vesterøya - tomtealternativ 
 

Hei, Ivar. Her følger styret i Sandar Idrettslags behandling av henvendelsen fra Sandefjord kommune. 

Dersom det skal utredes å bygge skole på Skottåker/Kariåsen i skissert område, forutsetter Sandar 
Idrettslag at styret blir involvert i prosessen fra start av og at våre behov for arealer, klubbhus, 
parkering og idrettsanlegg blir ivaretatt i de valgte løsninger. Med en god prosess er vi positive til at 
det kan finnes frem til synergier og løsninger som gjør at Sandar Idrettslag og fremtidige brukere av 
Vesterøya Idrettspark kommer styrket ut av prosessen.  
 
En konkret utfordring trafikal utfordring er smal adkomstvei i Husebygrenda så det må finnes 
løsninger der flest mulig kan gå og sykle til skolen og med god adkomst også fra østsiden. 

For Sandar Idrettslag 
Med vennlig hilsen 
Helge Krossøy 
styrets leder 
91 84 99 74 

On 4/7/2021 12:11 PM, Ivar Holt wrote: 

Hei ! 
  
Viser til møte i dag angående planprosess og valg av tomt for ev. ny skole på 
Vesterøya.  
  
Det er varslet oppstart av regulering for tomtene nord og syd. På bakgrunn av 
merknader til igangsetting av regulering vil det bli lagt frem en sak for HMP i april 
eller mai som vil omhandle innkomne merknader, fremdrift, og hvorvidt en skal sette 
igangsatt regulering i bero og utrede flere tomtealternativer.  
  
Det har kommet innspill om å se på andre tomtealternativer enn de to som det er 
varslet igangsetting for. Ett alternativ som har vært fremmet / diskutert er å se på 
deler av arealene som Sandar disponerer og kollen på nordsiden.  
  
Det er skissert et område på kartet under. Dersom dette alternativet skal utredes 
videre må vi gå i dialog med dere angående avgrensning av lekearealer, 
trafikkarealer, plassering av skolebygg, eks. klubbhus m.m. Vi må også ha dialog med 
grunneierne i nord. Streken under er derfor kun ment som et utgangspunkt.   
  
Før vi legger frem en sak for HMP hadde det vært fint om vi kunne fått en 
tilbakemelding på hvordan en stiller seg til et alternativ som omfatter deler av de 
arealene idrettslaget i dag disponerer. 
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Sandefjord kommune 
Seksjon for byggesak og arealforvaltning 
postboks 2025 
3202 Sandefjord 

 

Merknad til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av planprogram for ny 

skole på Vesterøya. Planid 20210003 

1. Innledende merknader  

Vi tar for gitt at Sandefjord kommunens planmyndighet følger plan og bygningsloven og lovens 
intensjon. Planprogrammets formål er å klargjøre endelig valg av skoletomt, samt de 
reguleringsmessige forhold og føringer knyttet til en ny skoletomt. Vi mener den foreliggende planen 
som nå er lagt ut på høring har flere mangler og er ikke i tråd med nasjonale føringer om jordvern. 

2. Valg av skoletomt alternativer avvises 

2.1. Ny skole på Vesterøya er ikke forankret i kommuneplanen 

Ny kommuneplan for 2019-2031 ble vedtatt av kommunestyret 24.09.2019. I planprogrammet, 
vedtatt av formannskapet i sak fsk 076/18, står det under kap. 3.4. Oppvekst og levevilkår at 
”Fremtidige skole- og barnehagebehov må ses i sammenheng med planlagt bolig- og arealutvikling. 
Parallelt med kommuneplanrullingen vil det blir bli utarbeidet en barnehage- og skolestrukturplan. 
Foreløpige konklusjoner fra dette arbeidet skal søkes integrert i kommuneplanen”. 

Spørsmålet om sentralisering kontra bevaring av nærmiljøskolene er i dette prosjektet blitt endret til 
en klamp om jordvern. Vi mener begge deler kan ivaretas dersom det legges til grunn at 
skoleutbygging skal hjemles i en strukturplan for skole, og der nærmiljøene må ivaretas. At 
Sandefjord kommune også må ivareta jordvernet er en nasjonal føring som i 2021 bør være selvsagt 
(se vårt punkt 2.2) 

Det påpekes at denne barnehage- og skolestrukturplan ikke foreligger. Dette til tross, vedtok 
kommunestyret i ”rammesaken for handlings- og økonomiplan” (kst-25/20) at framdriften for skole- 
og barnehagesaken opprettholdes som allerede vedtatt i budsjett for 2020, og at det legges til rette 
for at det bygges minst en ny skole hver budsjett-/økonomiplanperiode. 

2.2. Tomtevalget er ikke forenlig med FNs bærekraftsmål, som kommunen har tilsluttet seg, og 
nasjonale føringer om jordvern 

Ettersom planarbeidet ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, utløser tiltaket krav om 
konsekvensutredning. De to tiltenkte områdene for en ny storskole er i dag avsatt til 
landbruksområde / LNF(R). Vern om den produktive jorda er en viktig del av nasjonal miljøpolitikk. 
Jordvern handler om å sikre grunnlaget for matproduksjon i et langsiktig perspektiv og å ivareta 
kulturlandskapshensyn. Dyrka jord er en begrenset ressurs, lokalt, nasjonalt og globalt, og er et av 
FNs bærekraftsmål som kommuneplanen er fundamentert på.  

Formannskapet vedtok i sak fsk 147/18 at kommuneplanens arealstrategi skal begrense nedbygging 
av dyrka og dyrkbar mark samt sikre viktig grønnstruktur, naturmangfold og tilgjengeligheten til sjø 
og vassdrag. 8. januar 2021 fikk landets kommuner tilsendt et brev fra regjeringen om at jordvern er 
viktig for å nå flere av FNs bærekraftsmål, herunder bærekraftsmål 2 om sult og matsikkerhet, og 
bærekraftsmål 15 om å motvirke forringelse av matjord.   

Det påpekes at planoppstart, med det formål å bygge en storskole på et av jordbruksarealene som nå 
er lagt ut for omregulering til areal for skolebygg, ikke er i tråd med nasjonale føringer om jordvern.  
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Oppstart av planprosess må derfor avventes forestående rullering av kommuneplanen, subsidiert at 
ny skolestruktur og tilhørende valg av areal for nytt skolebygg, integreres i en kommunedelplan for 
Vesterøya.     

3. Merknader til planprogrammets innhold 

Formålet med et planprogram er å spesifisere formål, premisser, innhold, medvirkning og framdrift i 
plan- og utredningsarbeidet (plan- og bygningsloven § 4-1). Forslag til planprogram som følger 
varslingen, fremstår begrenset i så måte. 

Det forventes at planprogrammet på en utfyllende måte vil beskrive:  

 Bakgrunn for planarbeidet (hensikt og mål)  

 Overordnede rammer/gjeldende planstatus  

 Temaer og problemstillinger som skal utredes, herunder valg av metode  

 Organisering og fremdrift i planarbeidet  

 Hvordan kommunen vil legge til rette for informasjon og medvirkning i planarbeidet på 
en transparent og inkluderende måte. 

Det påpekes at en kommunes oppgave er å ivareta innbyggerne og deres tjenestebehov der de bor. 
På et overordnet nivå er det gjennom arbeidet med kommuneplanen at det legges til rette for 
innbyggernes hverdagsaktiviteter og muligheter for deltakelse i samfunnsutviklingen. For å nå 
kommunens overordnede samfunnsmål, skal følgende punkter legges til grunn for analysearbeidet i 
planprogrammet: 

• Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor all kommunal planlegging  
• Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel  
• Innbyggerne opplever trygghet og tilhørighet, og muligheter til å bidra i samfunnet  
• Kommunen jobber kontinuerlig for å redusere sosial ulikhet og utenforskap. 

 
Hensynet til barn og unges interesser i planprogrammet skal tydelig fremgå, herunder på hvilken 
måte barn og unge som berørt part, gis anledning til å delta i planprosessen. Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge skal legges til grunn for kommunens planlegging av ny skole herunder 
nedlegging av eksisterende.  

Det fellesskapet mennesker opplever som del av et lokalsamfunn og et nærmiljø er viktig. 
Nærdemokratiordningen er en av kommunens hjørnesteiner. Nærmiljøutvalgene har en naturlig og 
avgjørende rolle å spille i både lokale forandringer som følge av endringer i skolestruktur, og må ha 
en sentral rolle under hele planprosessen. 
 
En transparent planprosess forankret i plan og bygningslovens bestemmelser og intensjon, vil kunne 
skape trygghet og forutsigbarhet for dem det gjelder. Kommunen har kunnskapen og verktøy for å 
skape medvirkning gjennom visuelle webbaserte fortellerkart i tillegg de ordinære høringsrundene i 
en planprosess. Benytt denne muligheten for god dialog. 
 
 

Sandefjord 25.03.2021 
 

Knut Terje Ellefsen   Trondar Lien 
Legdåsveien 20    Vardenlia 28b 
3225 Sandefjord   3227 Sandefjord  
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Sandefjord Kommune  
Planid 20210003 – Ny skole på Vesterøya 
 
Viser til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid av 05.02.2021. 
 
På vegne av tomteeier Carl Einar Jacobsen Huseby og undertegnede oversendes følgende merknader 
i forbindelse med tomtevalg for ny skole på Vesterøya: 
 
 
 
P. 2.4 Landbruk, s. 25. Rapporten klassifiseres jordet tilhørende Bnr 110 / Gnr 2 som «dyrka mark 
klasse A». 
Her vil vi komme med følgende avklaring: Øverste del av jordet ( øst) består hovedsakelig av sandjord 
og kan vanskelig dyrkes uten vanning. Området har av den grunn ligget brakk de siste 10-15 årene. 
Det er følgelig feil å betegne dette som klassifisert matjord klasse A. 
 
Når det gjelder vårt område i nord Bnr 111/ Gnr 5 er dette av noe bedre kvalitet. Over dette område 
har derimot kommunen / det offentlige de siste årene lagt diverse vann og strømledninger over store 
deler av de dyrkbare arealene, hvilket har ødelagt den opprinnelige dreneringen utført for 
generasjoner tilbake. Dersom jordet igjen skal bli egnet for dyrking må vesentlig grøfting / drenering 
til og dette er kostnadsmessig totalt ulønnsomt for grunneier sett i forhold til arealets størrelse. 
 
I den grad våre områdene blir berørt (110/2 eller 111/5) ber vi om at det søkes å tilpasse dette til 
våre utbyggingsplaner for områdene. Dette sett i sammenheng med det reelle arealbehovet for 
skoleutbyggingen og derav eventuelle tilpasninger av nye tomtegrenser. 
 
Det presiseres at våre vurderinger ikke har lagt til grunn andre tomtealternativer enn «Nord og syd» 
og hensyntar ikke eventuelle berøringspunkter mot f.eks. Skottåkeralternativet. 
 
Forutsetter at tomteeiere og berørte blir fortløpende orientert i den videre prosess. 
 
 

Vennlig hilsen 

Per Hartvig Pedersen 

mailto:Ivar.Holt@sandefjord.kommune.no
mailto:carljacobsen7@outlook.com


 

 
M: +47 915 709 66 
E: php@bojepedersen.no 

A: Kilgata 9, 3217, Sandefjord, Norway 
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Høringsuttalelse eller – notat til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av 

planprogram for ny skole på Vesterøya. Planid 20210003 

 

8. januar 2021 sendte Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad, og kommunal- og 

moderniseringsminister Nikolai Astrup ut et brev til alle landets kommuner og 

fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene i kommunenes arealplanlegging: 

 

I brevet sto det; "I regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019–2023 og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging gir regjeringen føringer om at bærekraftsmålene skal ligge til grunn for 

kommunenes planlegging. I brevet som sendes til kommunene i dag, understreker 

statsrådene at jordvern er viktig for å nå flere av bærekraftsmålene, herunder bærekraftsmål 2 

om sult og matsikkerhet, og bærekraftsmål 15 om å motvirke forringelse av matjord."  

Vi som har skrevet under dette høringsnotatet forholder oss til at vi i denne "liksomrunden" av 

posisjonspartienes, Norconsults og skoleadministrasjonens gjentagende framlegg av saker 

som skal tas til orientering, kun skal uttale oss om to tomtevalg for bygging av storskole på 

Vesterøya. En storskole "noen" ønsker seg så sterkt at det enstemmige forslaget til 

Rådmannen lagt fram 5. februar 2019 om å utarbeide en helhetlig planprosess, ble omgjort til 

tre punkter der søk etter tomter til en storskole var første punkt 30.4.2019.  

I ly av kaos og krise med varslingssak, oppsigelser og ny-sammenslåtte kommuner, gikk dette 

under radaren for de aller fleste.  

Astrup sier i nyhetene at "kommunene spiller en nøkkelrolle i oppfølgingen av 

bærekraftsmålene, og mange av målene kan bare nås gjennom lokal innsats. Vi har tillit til at 

kommunene bruker sin kunnskap om regionale og lokale forhold til å prioritere og følge opp 

bærekraftsmålene i sin planlegging."  

I tråd med innholdet i innskjerpelsen fra Bollestad og Astrup, har ordføreren i Sandefjord i 

helgen 19.-21. mars 2021, valgt å trå inn i den virale verden, og på Facebook langt utenfor 

kommunestyresalen, formidle at Høyre i Sandefjord ikke lenger kan støtte å bygge den nye 

storskolen, også kalt Drømmeskolen, på dyrkbar mark.  

Presentasjon i SB av søknad til kommunen, om nedskalert utbygging av tomta på Skottåker 

ved Villicus AS, kom som bestilt. Kanskje har vi igjen fått en rådmann som kan hjelpe 

ordføreren ut av kniper, og få det til å se ut som ordinær saksgang. Det hadde i så fall vært en 

lettelse for alle! Kanskje rådmannen også nå kan hjelpe så planprosessen for ny skole- og 

barnehagestuktur kan i gang-settes uten mer tap av tid og politisk verdighet? - i stedet for å 

forhandle på bakrommene om hva, hvordan og hvor mye med eierne av Villicus AS for å 

bygge en sentralisert storskole som vil skape økonomiske jordskjelv langt inn i alle 

kommunens lovpålagte oppgaver i alle etater.    

Kanskje det er innholdet i brevet om jordvern ordføreren i Sandefjord kommune har kommet 

på at han har fått fra Nikolai Astrup - Astrup som overprøvde fire høyere instansers nei til å 

bygge på LNF-området øst for Torp, og ga grønt lys bare de hadde en shuttle-buss til 

vestsiden. Det videre innholdet i brevet tilsier ikke at Astrup kommer til å gi grønt lys for 

bygging av skole Høyrekameratene ønsker seg. Det står nemlig; "Det er kommunenes ansvar 

å gjennomføre arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Lokale planer skal utarbeides i 



samsvar med overordnede planer og retningslinjer. Gjennom Nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging 2019-2023 understreker regjeringen at kommuner og 

fylkeskommuner skal legge bærekraftsmålene til grunn for sin planlegging. Her pekes det 

blant annet på kompakt byutvikling, og det uttrykkes en forventning om at viktige 

jordbruksområder sikres gjennom langsiktige utbyggingsgrenser. I Statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegginger hensynet til bevaring av dyrket mark 

godt innarbeidet, og det gis viktige føringer for planleggingen. Retningslinjene sier blant 

annet at fortettingspotensialet bør kartlegges når det vurderes å omdisponere verdifull dyrket 

eller dyrkbar jord, og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 

arealutnyttelse, fortetting og transformasjon." (– hei sann, her gis det klare føringer på at 

togstasjonen skal ligge i sentrum også, og ikke en kilometer nord for sentrum på andre siden 

av innfartsveien!) 

Jordvern Vestfold, Bondelaget i Sandefjord og Sandefjord Naturvernforening skriver i sin 

uttalelse følgende: "Alle alternativ er lagt på Vesterøyas største sammenhengende jordarealer. 

Det er planlagt å bruke fra 45 til minimum 20 dekar dyrket mark. Jorda, som er tenkt brukt, 

ligger i et område hvor det er mulig å dyrke alle vekster som kan produseres i Norge. Her er 

det mulig å produsere frukt, grønnsaker, poteter og matkorn. Mat vi mennesker kan spise 

direkte i all framtid." Hvis man legger denne uttalelsen til brevet fra Landbruks- og 

matministeren og kommunal- og moderniseringsministeren, er det lett å sette seg inn i det 

vanskelige dilemmaet har blitt for de som vil ha stor Drømmeskole og samtidig framstå som 

ansvarlige politikere. Bare FrP synes fremdeles det kan være viktigere å bygge skole litt 

billigere på flatt jorde enn å bevare førsteklasses matjord. Men det synes altså verken 

Bollestad, Astrup eller vi som har skrevet under dette høringsnotatet. Og det finnes svært 

mange andre sandefjordinger som ønsker at helhetlige analyser skal vise om vi skal rive og 

bygge nytt og stort eller gjenbruke og fornye skolene vi har. 

Dette høringsnotater er skrevet i dypeste alvor i en litt uformell, kanskje til og med litt vittig 

tone. Vi tillater oss dette, nå når press fra folkedypet (Høyrevelgere også), brevet fra 

Regjeringen, Bondelaget, Naturvernforeningen, Jordvern Vestfold og opposisjonspolitikere 

har tatt til vettet og vil finne ny tomt til Drømmeskolen de fortsatt vurderer å trumfe gjennom. 

 I brevet står det også: "Bevaring av dyrket mark er en nasjonal interesse. For å oppnå styrket 

beredskap og mat- sikkerhet må vi ta vare på jordbrukets produksjonsressurser over hele 

landet. Vi har tillit til at kommunene følger opp jordvernstrategien og bidrar til å redusere 

omdisponering av dyrket mark." Det skulle tatt seg ut, om ordfører Bjørn Ole Gleditsch hadde 

fått besøk av kommunal- og administrasjonsminister Nikolai Astrup igjen, men denne gangen 

for at Astrup skulle si til Sandefjords Blad at ordføreren ikke hadde vært tilliten verdig, så 

kommunen ikke får bygge på dyrka mark – ikke storskole – og ikke batterifabrikk. Det siste er 

bare en ønskedrøm fra oss som i årevis jobbet for bevaring av LNF-områdene øst for Torp! 

Og storskolen skal vi fortsette å kjempe for at ikke skal bygges slik at nærskolenes funksjon 

på Vesterøya tapes for all framtid. 

Ny skole på Vesterøya er ikke forankret i kommuneplanen 



Det er heller ikke gjennomført noen planlegging av ny skole- og barnehagestruktur for 

Sandefjord kommune, verken i henhold til egen Kommuneplan for 2019-2031, 

Folkehelseloven, bærekraftsmålene eller Plan- og bygningsloven.  

Det er NÅ når de to gjenstående foreslåtte tomtearealene med dyrka mark skal forkastes, vi 

må forvente at det igangsettes en planprosess på bakgrunn av de foran nevnte lover og 

føringer, og at posisjonen ikke fortsetter å late som de har gjennomført en planprosess.  

 

Torstein Martin Vik og 

Mette Lundby 

Pinakroken 1, 3225 Sandefjord 

 

Anne Torill Gunnestad  

Kamper bas 6b, 3228 Sandefjord 
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         Sandefjord, 26.03.20 

 

 

 

Høringsuttalelse til Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring for ny skole på 

Vesterøya. PlanID 2202110003  

 

Bakgrunn for høringsuttalelsen:  

Som tidligere folkehelsekoordinator i Sandefjord kommune ønsker jeg å bidra med innspill jeg mener 

er relevante til saken om strukturendring i skolen og organisering av planprosessen. 

Høringsuttalelsen gjelder Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av planprogram for 

ny skole på Vesterøy. Uttalelsen er todelt. Første del (del 1) er en kommentar til forelagte 

planprogram. Andre del (del 2) er en tilbakemelding på prosessuelle forhold som spesielt oppfattes 

som mangelfulle i skolestruktursaken generelt og viser til behov og muligheter for en bredere og mer 

demokratisk og inkluderende planprosess.   

Det som pekes på i høringsuttalelsen del 2 tar utgangspunkt i utfordringer og mål beskrevet i 

oversiktsdokumentet, Kommuneplanens samfunnsdel og i handlingsdel. Temaene det settes søkelys 

på i høringsuttalelsen anses som svært viktige i folkehelse-, oppvekst - og nærmiljøperspektiv, og 

kommentarene/uttalelsene henviser til gjeldene statlige lovverk, forskrifter og retningslinjer.  

Del 1:  

Planprogrammet er gjennomarbeidet og oversiktlig. Det viser til behov for konsekvensutredning, da 

«tiltaket» vurderes som omfattende. Temaene det vises til er relevante i et areal - og 

reguleringsperspektiv. Vedlagte rapporter og analyser er relevante og grundige. Trafikkanalysene er 

omfattende og detaljerte, det kan imidlertid være krevende for menigmann å sette seg inn i 

datagrunnlaget og analysene. Det bør legges opp til orienteringsmøter med innbyggerne i området. 

Videre bør det legges vekt på at barn og unge deltar aktivt i kartlegging av friluftsområder, tråkk, 

lekeområder og trafikale forhold knyttet til skolevei.   

Del 2: 

I Kommuneplan 2019-2031 er det vedtatt at ny skolestruktur i Sandefjord skal vurderes, og er 

planlagt gjennomført i inneværende kommuneplanperiode (jmf. Kommuneplanens samfunnsdel, 

arealdel og handlingsdel med økonomiplan). I første omgang gjelder dette skoler i «gamle» 

Sandefjord. Tomtesøk for ny skole som skal erstatte Vesterøy, Framnes og Ormestad skole beskrives 

som første trinn i en omfattende omstruktureringsprosess. Det er også foreslått at de øvrige fem 

skolene erstattes av to nye storskoler.  

Planprogrammet som ligger ute til offentlig ettersyn omhandler vurdering av mulige tomter og 

plassering av nytt skolebygg som skal erstatte Ormestad, Framnes og Vesterøy skole. Ved 

gjennomgang av referater fra samtlige møter i ulike politiske utvalg i perioden 2017-2021, er det ikke 

mulig å se at det er gjort et eksplisitt vedtak om at disse tre skolene skal legges ned.  

Nedleggelse av nærskoler innebærer store endringer i lokalbefolkningens bo- og nærmiljø, særlig for 

barn, ungdom og deres foresatte. 
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I Saksutredning i kommunestyresak 005/19 uttaler rådmann følgende:  

«Spørsmål om skolestruktur og eventuelle skolekretsgrenser vil i stor grad berøre foreldre og 

nærmiljøer. Skolens samarbeidsutvalg og foreldrerådet bør derfor få uttale seg i tillegg til 9 andre 

brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg, elevråd og foreldreråd. I tillegg bør 

fagforeningene, nærmiljøutvalg, grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan ha interesse 

i saken, samt øvrige brukere av skolen som kan bli påvirket av en nedleggelse, få anledning til å bli 

hørt. Hvis endring av skolestruktur medfører endrede skyssbehov, bør også fylkeskommunen gis 

anledning til å uttale seg. De fire fremlagte rapportene gir et godt utgangspunkt for å planlegge en 

prosess fremover som tar opp i seg de mange utfordringene og avklaringene en strukturdebatt av 

disse dimensjonene både fordrer og krever. Som pekt på i saken er det mange temaer som er 

vesentlige å belyse grundig; fra trafikkplaner til vurderinger av fordeler og ulemper knyttet til små og 

store enheter, samt hva som legges i begrepet «kvalitet» når det snakkes om skole og barnehagebygg 

og den aktiviteten som skal foregå der. Basert på de tilbakemeldingene rapportenes anbefalinger 

avstedkommer, erfaringer fra lignende prosesser i andre kommuner, en nærmere vurdering av de 

mange delprosessene som må gjennomføres, samt føringene i forvaltningen og lovverket som må 

innfris, vil rådmannen i løpet av vinteren legge frem et detaljert forslag til den videre prosessen 

med sikte på at skole- og barnehagestruktur blir en sentral del av kommuneplanrulleringsarbeidet 

som har oppstart høsten 2019.» 

Rådmannens uttalelse er viktig og forstås av undertegnede som at strukturendring i skolen omfatter 

både «harde» og «myke» verdier. Det vil ha konsekvenser for barns læringsmiljø, helse og trivsel, 

sosiale og økonomiske oppvekstsvilkår, deltakelse, tilknytning til nærmiljø, nettverk og 

trafikksikkerhet. Alle viktige faktorer som påvirkes av strukturelle endringer og som på sikt påvirker 

folkehelsa.  

I Plan- og bygningsloven (PBL) stilles det krav til at en sak av slikt omfang belyses bredt, at hensyn til 

miljø og samfunn er ivaretatt og at konsekvenser av endringer utredes. PBL stiller også krav til at de 

som berøres av et tiltak eller endring blir gitt mulighet til å høres, og at kommunestyret skal ha 

rimelig kjennskap til synspunktene til de berørte før et vedtak treffes.  

Skolestruktursaken er endret underveis fra vedtaket om en plan for utredning om strukturendringer i 

en bred forstand (ref. kommunestyresak 005/19) til en areal- og reguleringsplan. Sett i lys av 

omfanget av strukturendringen og mulige konsekvenser det vises til over, er temaene som belyses 

for få og mangelfulle. En kan heller ikke se at vedtak om at rådmannen skal legge fram et detaljert 

forslag til videre prosess er effektuert.  

Planprogrammet som er ute til høring viser ikke hvordan forslaget er forankret i mål og 

aktiviteter/tiltak beskrevet i kommuneplan. I kommuneplanens handlings- og økonomidel vises det til 

målområdene 3, 4, 11 og 13, uten at det blir eksplisitt vist til hvilke formuleringer som legges til 

grunn for beslutninger som gjelder søk om tomteareal og forslag til økonomiske disposisjoner. Dette 

bidrar til at beslutningsgrunnlaget blir uoverskuelig. Det virker heller ikke hensiktsmessig i en formell 

planprosess at tomtesøk og økonomiske disposisjoner vedtas før strukturendringen er tilstrekkelig 

belyst og formelle vedtak fattet.   

Dette tilsier at det legges opp til en langt mer omfattende planprosess enn det som er har vært gjort i 

skolestruktursaken.  

Da det ikke foreligger en bred KU eller plan/forslag til en mer omfattende utredning bør det stilles 

krav til at: 
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1) Planprogrammet som er ute til høring skal belyse flere temaer, noe som krever en mer 

omfattende konsekvensutredning enn det som foreliggende planprogram inneholder. Ved å gjøre en 

helsekonsekvensutredning (HKU) ville flere temaer bli belyst og bidra til at saken tilfredsstiller 

kravene i PBL. 

Helsekonsekvensutredninger (HKU) (def.) er et sett av prosedyrer, metoder og verktøy som kan 

synliggjøre hvordan beslutninger og tiltak i ulike sektorer kan påvirke befolkningens og antatt utsatte 

gruppers helse og livskvalitet. «Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller 

tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkingen. 

Dette er en plikt som er forankret i lov (folkehelseloven § 11)». 

(https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/helsekonsekvensutredning) 

 

Alternativt at:  

2) Prosessen som omhandler endringer i skolestruktur reverseres og gjøres til en kommunedelplan, 

med tilhørende planprogram. (Jmf PBL, se avsnitt under.) 

Planprosess og medvirkning iflg Plan og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven skal bidra til en samfunnsutvikling som sikrer innbyggerne trygge og 

helsefremmende miljøer, samfunn, sosiale og fysiske faktorer. I utvikling av kommuneplaner og 

reguleringsplaner som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, skal det utarbeides 

planprogram, det vil si en plan for planlegging av disse konkrete plantypene.  

I folkehelsearbeidet er plan- og bygningsloven et sentralt verktøy for å blant annet å bidra til utvikling 

av helsefremmende og helseutjevnende lokalsamfunn og bidra til medvirkning (og samskaping) i 

utvikling av nærmiljø og lokalsamfunn. (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-

folkehelsearbeid)  

Det forventes at kommunestyret årlig behandler lokale tiltak for folkehelse (jf. Folkehelseloven § 7), i 

forbindelse med behandling av handlingsdel/økonomiplan (jf. forarbeidene til folkehelseloven). I 

praksis innebærer dette at prioriterte område fra samfunnsdelen, arealdelen og eventuelt 

kommunedelplaner utdypes og konkretiseres nærmere i handlingsdelen/økonomiplan. Prioriterte 

innsatsområder i samfunnsdelen er knyttet til oppvekstfeltet, helse- og sosialtjenesten og lokal 

samfunnsutvikling 

I tråd med føringene ovenfor, gitt i PBL og folkehelseloven, vil det være hensiktsmessig å utarbeide 

en kommunedelplan for strukturendring i skolene. Det vil også sikre samme prosesskrav som 

kommuneplanen generelt, med planprogram og de betingelser som sikrer transparens. Dette vil 

ivareta forutsigbarhet vedrørende frister, utredningsbehov og plan for medvirkning. 

En kommunedelplan vil sikre at det gjennomføres nødvendige samfunnsmessige, helsemessige, 

sosiale og miljømessige analyser basert på medvirkning fra berørte grupper, særlig barn og unge. 

Utarbeidelse av en kommunedelplan vil gi mulighet for en åpen og demokratisk prosess, hvor 

interessenter har mulighet til å være representert i planarbeidet i for eksempel en arbeidsgruppe 

eller referansegruppe. Det vil også sikre forutsigbar og målrettet dialog og medvirkning fra ulike 

grupper i planprosessen. Det bør innhentes erfaringer fra andre kommuner med tilsvarende 

problemstillinger (eks. Stord kommune), relevant samfunnsforskning, kommunale oversikter og data 

(oversiktsdokumentet, folkehelseprofil, Ung data undersøkelse, prosjektet Helsefremmende 

nærmiljøer, mm).  

Ved gjennomgang av saker lagt fram for politiske utvalg i perioden 2017-2021 er skolestruktursaken 

behandlet i flere møter fram til dags dato, men da med hovedfokus på tomtesøk, arealdisponering og 
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det fysiske skole- og læringsmiljø. Der det henvises til utredning om strukturendring er 

strukturbegrepet forstått som skolegrenser og fysiske strukturer og rammebetingelser, og endring av 

disse. Rapportene til Norconsult bygger på samme forståelse, da de ikke omhandler fordeler og 

ulemper knyttet til samfunnsmessige, helsemessige og sosiale konsekvenser.  

 

Medvirkning:  

Folkehelseperspektivet og krav til medvirkning av berørte grupper, særlig barn og unge er drøftet i 

liten grad, både i rapporter fra Norconsult eller i politiske fora. En kan ikke se at en reell demokratisk 

prosess og involvering av innbyggerne er planlagt eller gjennomført før flere viktige beslutninger 

vedrørende nedleggelse av skoler, tomtesøk og økonomiske disposisjoner er tatt.  

Dette bekreftes av tilbakemeldinger på henvendelse til FAU, KFU og NMUene (vedlegg 1), hvor det i 

framkommer av svarene at de ikke er invitert til dialog eller høring før i slutten av 2020. Invitasjon til 

å uttale seg om skolestrukturendring ble sendt til alle NMUene 15.12.20. og åpner med følgende: 

«Kommunestyret har vedtatt å bygge tre nye barneskoler innen 2032, en i hver økonomiplanperiode, 

dvs hvert fjerde år.»  Formuleringen bidrar til at de som bes om å gi innspill oppfatter det som at 

vedtak om nye skoler allerede er fattet. 

KFU (Kommunalt foreldreutvalg) har ikke mottatt invitasjon til dialog eller høring, med unntak av en 

presentasjon fra leder for hovedutvalg for KBU basert på Norconsult sine rapporter. FAUene ved de 

tre barneskolene som vurderes nedlagt i nåværende planperiode ble først involvert i forbindelse med 

å lage en visjonsbok; Drømmeskolen, som ble ferdigstilt vinteren 2020/21. Både foreldre og elever 

oppfattet denne prosessen som at nedleggelse av deres skole allerede er bestemt. Leder av 

Kommunale foreldreutvalg (KFU) oppgir at flere henvendelser de siste 3 årene til politisk og 

administrativt nivå ikke er besvart, ei heller at de har tilbudt noen form for orientering om saken 

utover nevnte presentasjon (se vedlegg). FAU- ledere på de tre skolene har kun mottatt muntlig 

informasjon om prosessen fra rektor ved sine respektive skoler. 

 

Barn og unges rett til medvirkning:  

Retten til medvirkning hos barn og unge er forankret i Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, 

hvor det stilles krav om at det legges til rette for barn og unges medvirkning i planprosesser. 

(https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-

i-planlegging1/barn-og-unges-interesser-i-planleggingen/id418042/) 

Ifølge FNs Barnekonvensjon artikkel 13.1 skal «… barnet ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal 

omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til 

grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som 

helst uttrykksmåte barnet måtte velge». Videre artikkel 3.1  «… Alle handlinger som berører barn enten 

de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter 

eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn» (FNs konvensjon om 

barnets rettigheter. Vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989). 

Barn og unge er blant de gruppene i samfunnet som har minst mulighet til å påvirke forhold som har 

betydning for deres helse, trivsel og generelle utvikling. Derfor bør ovenfor nevnte retningslinjer og 

verdiene disse bygger på ha gjennomgripende betydning og konsekvenser for hvordan vi som 

kommune og samfunn legger til rette for at barn og unge høres. I denne saken ser det dessverre ut 

som de kun er tenkt på, og gitt mulighet til å komme med sine synspunkter, på et tidspunkt hvor 
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rammene er lagt for de grunnleggende premissene. Å være med å forme drømmeskolen kan 

oppleves positivt, men i realiteten har de ikke fått uttale seg om det som retningslinjene over 

forutsetter.   

 

Nærmiljø og helsekonsekvensutredninger: 

Med nærmiljøkvaliteter menes faktorer i nærmiljøet som fremmer eller motvirker folkehelsen. 

Nærmiljø omfatter både fysiske og sosiale forhold, samspillet mellom mennesker og deres fysiske 

omgivelser. Nærmiljøfaktorer påvirker muligheten for deltakelse, inkludering og trivsel. Som pekt på 

tidligere, vil endring av skolestruktur og skolegrenser innebære endringer for familier, særlig barn og 

unge, både når det gjelder nærmiljø, sosiale nettverk, vennegrupper, deltakelse i organisert 

aktiviteter, kulturaktiviteter, skolevei med mulighet for å sykle og gå, frilufts- og lekeområder, med 

mere. Lokale data (Ungdata, prosjektet Helsefremmende nærmiljøer, folkehelseprofil, 

oversiktsdokumentet, kommuneplanens samfunnsdel, statistikk fra seksjon Helse og familie, m.m.) 

viser at ulike kvaliteter i nærmiljøene i Sandefjord er av stor betydning for hvordan barn og unge 

opplever tilhørighet, trygghet og mulighet for kulturell, sosial og fysisk aktivitet.  

Ensomhet er en av de viktigste årsakene og en viktig indikator på mistrivsel samt en økende 

forekomst av psykiske helseplager. Fellesskap, oversikt og kjennskap til hverandre på tvers av 

generasjoner og institusjoner (familie, nabolag, skole, idrettslag, menighet osv) er en særdeles viktig 

ressurs for at barn og deres familier opplever støtte, inkludering og mulighet for deltakelse. I et 

folkehelseperspektiv er gode oppvekst- og nærmiljøer en grunnleggende ressurs, som fremmer helse 

og virker sosialt utjevnende. I praksis betyr dette blant annet at barn ikke hindres i å delta pga behov 

for skyss til fritidsaktiviteter, at aktiviteter krever kostbart utstyr eller medlemsavgift.  Dette bør 

støttes aktivt opp om fra både politikere og ulike sektorer. 

Nærmiljøordningen:  

En omfattende endring i skolestruktur vil være svært inngripende i barn og unges oppvekstmiljø, 

hvor skole og nærmiljø er grunnsteiner griper inn i hverandre i et sosialt og kulturelt fellesskap. Dette 

var utgangspunktet for den opprinnelige nærmiljøordningen i Sandefjord kommune, hvor skole og 

representanter fra frivillige var samlet i et felles nærmiljøutvalg. Det ble bevilget en årlig sum fra 

Kultur- og fritidsetaten som utvalget disponerte til målrettede tiltak. Etter 2017 ble modellen utvidet 

til å inneha en demokratibyggende funksjon, og fikk navnet nærdemokratiordningen.  

Den nye nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune har som mål å sikre barn og unge gode 

oppvekstsvilkår, bidra til god dialog mellom innbyggere og folkevalgte, styrke lokaldemokratiet og å 

bidra til økt samfunnsengasjement. Ordningen baseres på medvirkning, informasjon, høring og 

dialog. Inndelingen av kommunen i nærmiljøutvalgsområder skal som hovedregel følge de til enhver 

tid eksisterende barneskolekretser i kommunen (pr. 01.01.2017 i alt 20 nærmiljøutvalg).  

Nærdemokratidirektivet slår fast at Nærmiljøutvalgene skal ha hovedfokus på arbeidet for trygge og 
gode oppvekstmiljøer- og vilkår for barn og unge, gjennom fysisk og kulturell aktivitet, og sosialt 
nettverksarbeid. I tillegg skal utvalgene være et bindeledd mellom innbyggerne og kommunens 
folkevalgte og administrasjon, fungere som høringsinstans i alle saker som angår innbyggerne i de 
respektive nærmiljø-områdene, og arbeide for økt samfunnsengasjement. Utvalget skal fungere som 
høringsinstans i saker som angår innbyggerne i de respektive nærmiljøområdene (Retningslinjer for 
nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune Gjeldende fra 01.01.2017). 
(http://www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati) 
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Slik saken om skolestrukturendring har forløpt er det ikke gitt mulighet for viktige innspill om 
hvordan nærmiljøordningen skal opprettholdes, organiseres eller tilpasses nye skolekretsgrenser, før 
prosessen har kommet til et punkt hvor sammenslåing og nedleggelse av skoler er «bestemt». Dette 
vitner om at kommunen gjennom nærdemokratiordningen ikke tar egne mål om økt deltakelse og 
involvering på alvor, og ikke benytter de mulighetene for demokratisk utvikling de selv har gitt seg.  

Nærdemokratiordningens målformuleringer gir mulighetene for demokratiske prosesser som 
involverer og gir grunnlag for videre beslutninger som vil ha betydning for generasjoner framover.  

Det ligger også betydelige muligheter i å lage en kommunedelplan med planprogram. Videre vil det 
være klokt å innhente spisskompetanse på medvirkningsprosesser, som et supplement til 
kommunens eksisterende kompetanse på medvirkningsmetoder.  

Det er heller ikke foretatt en konsekvensutredning, slik folkehelseloven tilsier. En slik utredning bør 
foretas av folkehelsefaglig ansvarlig i kommunen, og i tråd med prinsipper for medvirkning. Under 
vises eksempler fra en modell for HKU som er relevant for temaene som bør belyses og vil være til 
hjelp i en slik kartlegging. Se hele modellen: https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-
kommunen/helsekonsekvensutredning#referere 

Helsekonskevensutredning - Sjekkliste for påvirkningsfaktorer 

Som et hjelpemiddel til å vurdere hva slags saker som bør helsekonsekvensutredes, er det nedenfor 
laget en liste med viktige påvirkningsfaktorer kategorisert etter sektorer og tema. Relevansen for 
helse og trivsel er kort beskrevet. Det er også tatt inn noen spørsmål som kan bidra i vurderingen. 
Hensynet til utsatte grupper bør vurderes under de fleste temaene. Listen er ikke uttømmende.  

Sektorer og tema Eksempler på spørsmål til vurdering 

Oppvekst 

En barndom som gir mulighet for livsutfoldelse, 
læring og mestring er et viktig bidrag til helse og 
trivsel gjennom hele livet. Det er sammenheng 
mellom foreldres sosiale ressurser og barns 
helsetilstand senere i livet. 

• Påvirkes tilgjengeligheten til eller kvaliteten på 
barnehage, skole, aktivitets- og lekearealer, 
skoleveier? 

• Påvirkes foreldres eller andre viktige voksnes 
situasjon på en måte som igjen kan få 
konsekvenser for barn (inkl barnefattigdom)? 

• Påvirkes muligheten for fysisk og psykisk 
stimulering/aktivitet, meningsfull fritid? 

• Påvirkes det psykososiale miljøet for barna? 

• Påvirkes tidsbruk for barn og unge eller de voksne 
rundt dem? 

Nærmiljøkvaliteter 

Med nærmiljøkvaliteter menes faktorer i 
nærmiljøet som fremmer eller motvirker 
folkehelsen. Nærmiljø omfatter både fysiske og 
sosiale forhold, samspillet mellom mennesker og 
mellom mennesker og deres fysiske omgivelser. 
Nærmiljøfaktorer påvirker muligheten for 
deltakelse, inkludering og trivsel.  

• Påvirkes forutsetningene for trygghet i 
nærmiljøet? 

• Påvirkes fysiske eller sosiale aspekter ved 
nærmiljøet? 

• Påvirkes opplevelsen av trygghet? 

• Påvirkes tilgang til rekreasjons- og 
aktivitetsmuligheter? 

Infrastruktur, planlegging og transport 
Optimal planlegging av veier, transport og 
boligbygging krever vurdering av konsekvenser for 

• Påvirkes tilgang til kollektivtransport? 

• Påvirkes gang- og sykkelveier? 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/helsekonsekvensutredning#referere
https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/helsekonsekvensutredning#referere
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helse ettersom dette kan redusere miljømessig 
kostbare utslipp, forbedre kapasiteten i 
transportnettet og effektivisere transport av 
mennesker, varer og tjenester. 

• Påvirkes mulighet til fysisk aktivitet? 

• Påvirkes tilgjengelighet til butikker og andre 
kommersielle eller offentlige tjenester? 

• Påvirkes risikoen for å bli utsatt for skader og 
ulykker? 

Sosiale nettverk, deltakelse og tillit 

Godt fungerende sosiale nettverk gir tilgang på 
ressurser som sosial støtte, engasjement og 
positive sosiale relasjoner. Dette er faktorer som 
igjen påvirker befolkningens helse og trivsel. 
Ensomhet og mangel på sosial støtte er en godt 
dokumentert risikofaktor. 

• Påvirkes muligheten for å etablere eller 
opprettholde sosiale nettverk og sosial støtte? 

• Påvirkes familieorganisering eller familieforhold? 

• Påvirkes muligheten for deltakelse i foreninger og 
frivillige organisasjoner? 

• Påvirkes muligheten for makt og innflytelse 
(medborgerinvolvering)? 

Inkludering 

Sosial ekskludering gjennom diskriminering, 
stigmatisering, mobbing og fiendtlighet kan hindre 
deltakelse i arbeid, utdannelse og opplæring, og 
redusere tilgangen til tjenester og 
samfunnsaktiviteter. Diskriminerende handlinger, 
praksis og ytringer reduserer menneskers 
livskvalitet og begrenser livsutfoldelse og 
muligheter. Ekskluderende prosesser er psykologisk 
ødeleggende, skadelige for helsen og materielt 
kostbare. 

• Påvirkes muligheten for deltakelse og inkludering 
i samfunnet? 

• Påvirkes risiko for sosial eksklusjon? 

• Er det noen grupper som er mer utsatt enn andre 
og som berøres av tiltaket? 

• Påvirkes integrering av minoritetsbefolkninger? 

  

 

 

Vennlig hilsen  

 

Unni Aadne 

unni.aadne@gmail.com 

Tlf 41687578 

 

 

 

 

 

 

Vedleg: 1 
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Høringsuttalelsen har tatt utgangspunkt i følgende planer, lover, forskrifter og veiledere: 

 Regionale og lokale føringer: 

• Kommuneplan (samt planstrategi og planprogram) Sandefjord kommune 

• Oversiktsdokumentet folkehelse 

• Direktiv om Nærdemokrati og nærmiljøer 

 

Overordnede føringer: 

• Plan og bygningsloven (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan-og-
bygningsloven/id570450/) 

• Forskrift om konsekvensutredning 

• Helsekonsekvensutredning ( https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-
kommunen/helsekonsekvensutredning) 

• Folkehelseloven ( https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29) 

• Rikspolitiske retningslinjer barn og unge (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-
20-4146) 

• Barnekonvensjonen( https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-
barnekonvensjon/id88078/) 
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Vedlegg 1 

08.03.21 

 

Til FAU ved barneskolene i Sandefjord  

Vi er flere som arbeider for å få Sandefjord kommunes politikere til å belyse skolestruktursaken 

bedre. Undertegnede er med i en større arbeidsgruppe. Jeg forsøker å få innsikt i hvor stor grad dere 

og deres barn er gitt mulighet for reel informasjon og medvirkning. Svarene som gis fra dere på 

spørsmålene under vil gi oss grunnlag for vurdering av kommunens ansvar for medvirkning i en sak 

som denne. 

Svarene kan gjerne besvares i fellesskap fra det enkelte FAU, eller individuelt. 

Svarene sendes til undertegnede: 

Unni Aadne 

unni.aadne@gmail.com 

tlf 41687578 

 

Spørsmål vedrørende medvirkning for FAU, SU og KFU i skolestruktursaken. 

 

1. Hvilke tidspunkt kan dere vise til at dere har Skole og oppvekst har kontaktet dere med 

bakgrunn i strukturendringsspørsmålet?  

2. Dersom dere ble kontaktet – på hvilke måte (f.eks. brev, rundskriv, invitasjon til møte)? 

3. Hva ble oppført som bakgrunn/formålet med kontakten? Var temaet spesifisert? 

4. Hvilke problemstillinger/spørsmål var det ønske om å få tilbakemelding på?  

5. Hvilke former for medvirkning/høring ble dere invitert til (f.eks. en uttalelse, dialogmøte, 

skriftlig tilbakemelding/høring)? 

6. Er det gitt tilbakemelding med samlet referat og om hvilke svar som er behandlet, evt 

vurdert i den videre prosessen? 

mailto:unni.aadne@gmail.com
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Sandefjord kommune
Seksjon for byggesak og arealforvaltning
Postboks 2025
3202 SANDEFJORD Sandefjord 24.03.2021

NY SKOLE I VESTERØYA.

Viser til mottatt varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av planprogram for ny
skole på Vesterøya.
Planid 20210003.

I denne forbindelse oversender jeg mine synspunkter.

1. Jeg mener absolutt at ny skole ikke bygges på dyrket mark.
Dette med bakgrunn i bl.a.

 Jordlovens § 9.  Bruk av dyrka og dyrkbar jord.

Dyrka jord ma ikkje brukast til foremdl som ikkje tek sikte pd
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord md ikkje disponerast slik at ho ikkje vert
eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

 Formannskapet (FSK-sak 147/18) har vedtatt følgende arealstrategi for arbeidet
med kommuneplanens arealdel:
Begrense nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.

 Videre på bakgrunn av alt arbeid som gjennom tidene er lagt ned for at jordene
skal være maksimalt drivverdig, ved blant annet ved alegge bekker i rør og
drenere marken.

2. Alternativ plassering av ny skole.
Jeg ser i avisen at Skottåker kan være et alternativ, at bruk av dyrket mark derved
unngås. Det lyder godt.
Jeg har også et annet alternativ som jeg synes kan være aktuelt. Nordås gbnr. 111/40,
ved Idrettsveien. Denne eiendommen måler ca. 94mål, hvilket er tilfredsstillende for
arealkrav til ny skole.

3. Hvorfor kan man ikke beholde skolestruktur slik den er i dag.
Hvordan er kapasitet ved nåværende skoler.
Etter hva jeg har hørt har Vesterøy og Ormestad skoler tilfredsstillende kapasitet.
Frarnnes har det kanskje ikke, etter hva jeg har fått opplyst.
Ny Frarnnesskole kan eventuelt bygges på del av Nordås gbnr. 111/40, ved
Idrettsveien.



4. Jeg har selv en bakgrunn fra drift på gård. Er født og oppvokst på 114/9. Var medeier
med min bror i ca. 11 år, etter våre forelders bortgang.

På denne bakgrunn ber jeg om at dyrket mark spares og at det arbeides godt med andre
alternativer.

Med vennlig hilsen



Martin Hansen
Vesterøyveien I 05
32 I 9 Sandefjord

SANDEEJORD KOMMUNE
Dokumentsenteret

Tel. 90978056
martin-3@online.no

29 IRS 202

Sandefjord Kommune
Seksjon for byggesak og arealforvaltning
Postboks 2025
3202 Sandefjord

Sandefjord 25 mars 2021

HØRINGSUTTALELSE
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av planprogram for ny skole på
Vesterøya, Plan ID 20210003.

Vedrørende kommunens brev datert 04.02.2021, kommunens referanse 20/4007 med
referanse til Planprogram, Mulighetsstudie og Mobilitetsplan.

Mine høringskommentarer følger herved:
1. Overordnede kommentarer
2. Kommentarer til de enkelte høringsdokumentene

1 OVERORDNEDE KOMMENTARER

1.1 ALTERNATIV TIL NEDBYGGING AV DYRKET MARK

De tre tomtene som er lagt ut til høring ligger i stor grad på dyrket mark. Som sådan er de
beskyttet av bestemmelser i jordloven og av vedtatte retningslinjer i kommuneplanen, datert
24.09.2019. Nedbygging av dyrket mark i dette prosjektet er uakseptabelt.

i. Beholde eksisterende skoler
For å unngå bygging på dyrket mark bør eksisterende skoler beholdes. Eventuelt finne en
egnet tomt for storskole som ikke beslaglegger dyrket mark. Konsekvensene ved å velge
Mulighet 0, dvs å beholde eksisterende skoler, bør utredes.

Eksisterende skolers elevplasskapasitet tilfredsstiller behovet for flere årtier fremover (tabell
1, side 44 i dokumentet «Faktagrunnlag, Grunnskole»). Mangel på elevplasskapasitet er altså
ikke grunnen til at en ny felles storskole planlegges. Ormestad og Vesterøy har i tillegg
tilfredsstillende/akseptabelt uteplassareal.

ii. Beholde Ormestad og Vesterøy. Ny Framnes Skole
Hvis det imidlertid etter hvert skulle vise seg at kapasiteten på Framnes skole blir for liten,
kunne man benytte en tomt innen Framnes skolekrets som ikke medfører bruk av dyrket
mark. En slik tomt er allerede utredet, nemlig den som er kalt «Sandarbanen» i dokumentet
«Arealsøk Del l» punkt 4.2. Man kan beholde Ormestad og Vesterøy på sine nåværende
lokasjoner, mens det bygges en ny skole for Framnes skolekrets.



Martin Hansen
Vesterøyveien I 05
3219 Sandefjord

Tel. 90978056
martin-3@online.no

1.2 Tomt Nord A, Avkjørsel 1

Den avkjørsel som er beskrevet for tomt Nord A avkjørsel 1, er opprinnelig anlagt for å
benyttes av landbruksmaskiner. Fra denne avkjørsel får man tilgang til jordene og til plassen
ved låven. På slutten av eksisterende vei som ender ved jordkanten, foregår det hver sesong
klargjøring for de aktivitetene som skal foregå på jordene. Det være seg tilrigging av
rcdskaper, lasting / omlasting av gjodsel, sproytemidler og produkter.
Den benyttes også til lagring av trevirke under rydding i lia langs jordene.

En ny vei langs jordet/ ved gårdsplassen vil hindre disse aktivitetene og kan skape farefulle
situasjoner for trafikantene. Det er ugunstig at en skolevei skal skille gårdsplassen fra jordene.
Landbruket må tillates drive sine aktiviteter uten hensyn til skolens aktiviteter.
Konsekvensene ved å anlegge en slik ny vei er ikke akseptable.

I tillegg er det et dyretråkk som følger jordkanten langs lia ved den planlagte veien. Rådyr
krysser ofte Vesterøyveien ved avkjørsel 1 under sine vandringer mellom områdene i syd og
områdene nord for Haga.

2 KOMMENTARER TIL  HØRINGSDOKUMENTENE

2.1 Dokumentet «FORSLAG TIL PLANPROGRAM 02.02.2021»

Side 2 Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelsen er ulogisk.
Kommentar:  Bør oppdateres

Side 10 Punkt 3.2.1 Adkomst til tomt nord, alternativ A og B:
Sweco vurderer avkjørsel fra Vesterøyveien ved jordet, avkjørsel 1, som best. I tillegg sier de
at Sweco ikke har vurdert konsekvenser knyttet til dyrket mark i sin rapport.
Kommentar:  Denne avkjørselen og ny vei langs jordet er ikke egnet. Jfr. punkt 1.2 ovenfor
«Tomt Nord A, Avkjørsel 1».

Side 13 Punkt 3.5 Oppsummering av fordeler og ulemper:
I kolonnen «Tomt Nord - alternativ A, kriterium Landbruk:
Kommentar:  Dette punktet må oppdateres for å ta hensyn til kommentarene ovenfor under
punkt 1.2 «TomtNord A,Avkjorsel 1».

Side 15 punkt 5.2 «Mulig fremdriftsplan»:
Denne planen er ikke oppdatert hva gjelder datoer.
Kommentar:  Virkelige datoer for aktiviteter som er startet og/eller fullført bør angis så langt
som mulig. Videre bør sammenhengen med/ forholdet til foreslått «opplegg for medvirkning
og informasjon» under punkt 5.6 på side 16 og 17 tydeliggjøres

Side 16 punkt 5.6
Framnes Skolekorps er nevnt.
Kommentar:  Feil navn. Riktig er Framnes Musikkorps
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Tel. 90978056
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Side 23 punkt 2.1 Rekreasjon, barn og unge
Utredningsbehov.
Kommentar:  Rådyrtråkk og rådyrs krysning av Vesterøyveien ved avkjørsel 1 inkluderes.

Side 25 Landbruk
Det refereres til kap.3.6 som ikke finnes i dokumentet.
Kommentar:  Det riktige er vel kap. 3.5?

Side 29 Punkt 2.8 Risiko og sårbarhet. Trafikksikkerhet:
Kommentar:  Avkjørsel 1 benyttes av landbruksmaskiner. Potensiell fare for trafikantene
(barn). Jfr. punkt 1.2 «Tomt Nord A, Avkjørsel l» ovenfor.

2.2 Dokumentet «MOBILITETSPLAN VESTERØYA SKOLE. Rev.3, 01.02.2021»

Side 7 Kostnadsberegning
.. etablering av fortau langs Veløyveien mellom Industriveien og Veløyveien.
Kommentar:  Det menes vel mellom Industriveien og Asnesveien?

Side 8 Oppsummering av fordeler og ulemper:
Tabellen alternativ A. i kolonnen Ulemper.
Kommentar:  Her mangler konsekvensene av aktiviteter beskrevet i punkt 1.2 ovenfor «Tomt
Nord A, Avkjørsel 1».

Side 18 Rute 4 skal erstatte rute 3.
Kommentar:  Betyr det at det ikke vil bli noen bussmulighet på Veløyveien når rute 03
fjernes? Snuplass må etableres i krysset Industriveien -Vesterøyveien for rute 04.

Side 23 Tabell 2 Detaljer fra den enkelte ulykke
Tabellen omtaler ikke ulykker/ nesten ulykker hvor rådyr er involvert.
Kommentar:  Informasjon om potensielle ulykker som involverer rådyr bør tas inn
dokumentet.

Side 33 punkt 4.2.2 Avkjørsel 1.
Beskrivelsen er ufullstendig.
Kommentar:
Avkjorselen benyttes av landbruksmaskiner, jfr. punkt 1.2 «Tomt Nord A, Avkjorsel 1»."
Frisikt nordover mot gang og sykkelveien hindres delvis av låven.
Eventuelle konflikter som involverer rådyr beskrives ikke. Avkjørselen er et trafikkert punkt
hvor rådyr krysser Vesterøyveien på sin vandring mellom områdene i syd til / fra området
nord for Haga.

En beskrivelse av trafikken i området landbruksmessig sett og den til dels hyppige
tilstedeværelsen av rådyr aktiviteter bør tas inn i dokumentet

Side 41 punkt 4.2.8 Tabell 8 Avkjørsel 1:
Kommentar:  Opplistingen i kolonnen Ulemper er ufullstendig. Utfordringer beskrevet under
punkt 1.2 «Tomt Nord A, Avkjørsel 1» bor tas med.
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Sidene 44, 45, 46, 95, 111 og 112 Tekst og kart:
Kommentar: Feil stedsangivelse. Riktig navn er Vestre Rød, ikke Rødsåsen.

Side 50 Punkt 5.2.2
Kommentar: Forveksling av alternativ A og B:
Riktig er «A nordre tomt -vestre alternativ. B nordre tomt - ostre alternativ»

Side 65, punkt 7 tabell 12 kolonnen Ulemper alternativ A. Ny adkomst vei.
Kommentar: Beskrivelse av ulemper beskrevet under punkt 1.2 «Tomt Nord A, Avkjørsel 1»
bør tas med.

2.3 Dokumentet «MULIGHETSSTUDIE FOR VALG AV SKOLETOMT. Datert
27.01.2021»

Side 26 Avkjørsel 1 Ulemper.
Kommentar: Oppsummeringen for Avkjørsel 1 og 3 må oppdateres under hensyntagen til
kommentarene i punkt 1.2 «Tomt Nord A, Avkjorsel 1»

Side 38, 43 og 51 Landskapskarakter Sammenstilling/konklusjon.
Kommentar: Sandar Idrettsanlegg er et ukjent begrep/navn. Riktig navn er Vesterøya
Idrettspark

Side 95 og 111 Punkt 8.10 og 8.11 Rute 4B og 4A.
Kart og tekst beskriver at disse rutene går fra Rødsåsen.
Kommentar: Feil bruk av stedsnavn. Utgangspunktet for disse rutene er Vestre Rød, ikke
Rødsåsen.

Med vennlig hilsen

darlin loner]
Ki ianise
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Til Sandefjord kommune 

       Sandefjord den 25.03.2021 

 

 

Sak: Høring Ny Vesterøya skole. 

 

Jeg er sterkt kritisk til det som Sandefjord kommune er i ferd med å gjøre nå i forbindelse 
med pågående skolesammenslåinger, dette er bare begynnelsen og de vil fortsette hvis det 
ikke stoppes nå. De vil slå sammen 3 eksisterende barneskoler, og heller bygge en storskole 
for de små på et jordbruksareal på Vesterøya. 
 
Det finnes ikke noe gode argumenter for å gjennomføre dette, og storsamfunnet vil ikke tjene 
noe på det i det langeløp. 
 
I strid med mange av FN bærekraftsmål som landet er forpliktet til å følge. 
 
Nedbygging av dyrkbarmark som gjør at vi reduseres selvforsyningsgraden vår som vi bør 
øke og ikke redusere. 
 
Det skaper stor negative ringvirkninger for nærmiljøet. 
 
Det må etableres mer kollektivtransport for elever, dette på grunn av mye lengre skolevei for 
veldig mange. Dette fører til mindre aktivitet og dårligere folkehelse for den oppvoksende 
generasjonen. 
Det er veldig få veier ute på Vesterøya som i dag er tilrettelagt for de gående og syklende som 
vil kreve store investeringer for kommunen. 
Det er heller ikke noe godt argument som politikerne bruker ofte at det blir mye bedre 
trivsel/sosialt miljø blant elever og lærere bare man får et nytt bygg. Trivsel/sosialt miljø 
skapes av de som bruker stedet og ikke bygget i seg selv. 
 
Sammendrag. 
 
Min mening er at alle skolene må beholdes som i dag og at det må gjøres tiltak på den enkelte 
skole for at den blir best mulig. 
Det er også den løsningen som skaper minst ringvirkninger for miljøet og ivaretar FN 
bærekraftsmål som landet er forpliktet til å følge. 
 

 

Hilsen  

Hans Petter Enge. 



MERKNADER til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid: 

Ny skole på Vesterøya, Sandefjord kommune. Innsender: MDG 
Sandefjord.                                      
 
 
 
 
1.) Prosess. 
 
I stedet for å starte prosessen med planlegging hvor ‘grunnfjellet’ involveres 
først og mest (lærere, foreldre, elever), har kommunen startet en topptung, 
teknisk / økonomisk prosess med konsulenter. Innhenting av erfaringer fra 
andre sammenlignbare kommuner mangler. Det spørsmålet vi alle må stille i 
skoledebatter er: For hvem er skolebygninger til for? Det kan ikke herske tvil 
om at det i første rekke er elever og deres foreldre vi da må snakke om. 
Holdningen til de aller fleste foreldre til barneskoleelever - uavhengig av bosted 
- er nok absolutt ‘Nært og trygt er godt’. 
 
Ved slike viktige saker som større skoleutbygginger bør det i det minste 
foretas en spørreundersøkelse først og fremst blant ‘grunnfjellet’ (foreldre 
m/elever, FAUer og lærere). Undersøkelsen bør da rettes mot de skolekretser 
som vil bli berørt, og i denne saken primært gjennomføres målrettet mot alle 
familier og lærere på Vesterøya ifm. med den omstridte skolestrukturen i denne 
skolekretsen. En slik undersøkelse burde selvsagt vært foretatt som første 
steg i prosessen rundt skolestrukturen i Sandefjord, i første omgang på 
Vesterøya. Situasjonen p.t. med coronapandemi og en rekke begrensende 
regler, gjør dette ytterligere aktuelt. 
Vi mener at det ikke er tilstrekkelig å sende ut forslag til høringer i slike viktige 
saker. 
 
En målrettet spørreundersøkelse vil gi et mye bedre beslutningsgrunnlag som 
politikerne etterhvert skal basere sin endelige beslutning på. Derfor mener vi at 
en slik spørreundersøkelse må sendes ut til alle barnefamilier (også 
småbarnsfamilier som etterhvert vil få barn i skolepliktig alder) og alle berørte 
lærere og ansatte ellers i skoleledelse / administrasjon. 
De pedagogisk- / organisatoriske forhold er alt for lite utredet. Hva skal til for å 
sikre best mulig tilgang på riktig kompetanse, gode nok tjenester og godt nok 
pedagogisk tilbud til riktig gruppe elever til enhver tid? Hvordan klarer man 
dette på alle de andre mellomstore og små skolene som ikke skal legges ned? 
Hva gjør man i andre kommuner 
Skolestruktur er utredet uten sammenheng med rullering av kommuneplan. 
Heller ikke er det laget egen kommunedelplan, slik det er vanlig ifm slike store 
saker. Dermed går man i en felle som kalles snever sektorplanlegging. Dvs. at 
overordnede utviklingsparametre så som trafikk, demografi, jordvern, 
næringsutvikling, boligutbygging, lokalisering av nærmiljøsentre m.m. ikke blir 
utredet samtidig / tidsnok. Og alle forhold vedrørende involvering og 
medvirkning blir skadelidende når man kun kjører sektorprosess med 
‘etterpåhøring’. 
 



 
2.) Alternativvurdering. 
 
Vi savner analyser av miljø-/klimagassavtrykk for nybygg vs rehabilitering / 
fornyelse av eksisterende nærskoler. Spesielt vil vi her vise til Grønn 
Byggallianse: ‘Tenk deg om før du river’, m.m. Basisalternativet mangler 
m.a.o.: Hva skal til for å få eksisterende skoler til å bli fullgode? Slik man får til 
i andre kommuner: Nærskoler i ‘ny drakt’, med både amfier, spesialrom, 
grupperom, baser, mediateker, mat-helserom med café/kantine, smartboards 
og alt man måtte ønske av fasiliteter for lærerarbeidsplasser og 
administrasjon. Og: nye garderober og toaletter, tilrettelegging for 
orienterings- og bevegelseshemmede, førsteklasses klima-/ventilasjonsanlegg 
etc. Slik at man kan sammenlikne ‘epler og epler’ når man ser på nytt vs. 
eksisterende, opprustet. 
Heri ligger også tomtevurderinger (F.eks: Kan man skaffe seg større tomt på 
Framnes, ved relativt enkle reguleringsmessige grep, ved å ta i bruk tilliggende 
kommunal eiendom?). Norconsult har bare nøyd seg med å peke på problemer 
med nåværende bygningsmasse, og kalkyler for rehabilitering er ikke knyttet til 
fullgod opprusting / fornyelse. Her vil vi anbefale at man drar på befaringer til 
andre kommuner som har klart å ruste opp og bygge til eksisterende skoler, 
slik at de fremstår som førsteklasses! 
 
3.) Trafikkanalyse. 
 
Uansett hvilke alternativer man lander på vedrørende nybygg (1 storskole), vil 
man støte på en betydelig skolevei-problematikk: Lange avstander, utrygge 
veier, økt foreldrekjøring etc. Når man ikke har klart å sikre selv eksisterende, 
korte skoleveier godt nok gjennom de siste 100 år, hvordan skal vi tro på at 
man vil klare det i forbindelse med nye skoler, med betydelig lengre 
gjennomsnitts-avstander? Kalkylene for trafikksikring som er tatt med i 
rapporten, virker i så måte å være altfor lave. 
 
Til de aktuelle tomtene er adkomsten lite barne- og familievennlig. Adkomstene 
er via trafikkerte veier, ikke tilpasset myke trafikanter. Hvor mange vil sende 
barna sine ut på sykkel eller til fots på nye, lange skoleveier? Alternativet med 
skogsstier fram til området ved Kariåsen kan føles utrygt. Transport må i stor 
grad skje per bil/buss, med opptil 5 km avstand fra søndre del av Vesterøya.. 
 
Sentralt, godt plassert i etablerte bomiljøer – i gode, rolige og trygge 
omgivelser – ligger våre tre nærskoler av passe størrelse, med et par hundre 
elever. De er også naturlige samlingssteder for ung og gammel utenom 
skoletid. Selve skoleveien, det å gå eller sykle til skolen, har i seg selv en 
uvurderlig betydning. Vennskap oppstår, man observerer og kommenterer. Og 
så har vi det viktige helsemessige aspektet. 
 
Ny nasjonal transportplan (2022 -2033) legges fram våren 2021, det er gjort en 
analyse av mobilitet knyttet til ny skole, det jobbes med planprogram for ny 
mobilitetsplan i Sandefjord kommune. Kan disse planene ha påvirkning for 
hvilke tiltak det blir nødvendig å gjøre med tanke på skolevei/trafikksikring ved 



evt. nye skolekretser? Merk at Nasjonal transportplan har som mål at 80% av 
barn mellom 6 og 15 år skal gå eller sykle til skolen. 
 
4.) Miljøperspektivet, generelt: 
 
MDG vil igjen understreke så sterkt vi kan at det mht. miljøperspektivet er 
forkastelig å planlegge og bygge en storskole ved å legge beslag på inntil 35 
dekar fullverdig matjord! Sandefjord har allerede sørget for å legge altfor mye 
god matjord under asfalt og betong. Dette er klart i strid imot det som 
er kommunens egen målsetting, ref. også alle strenge lovbestemmelser og 
regler om jordvern og beskyttelse av friområder. 
Og spesielt i slike saker som gjelder den planlagte store ‘drømmeskolen’ på 
Vesterøya, vil det som ellers i lignende og pågående politiske debatter, være 
svært viktig å tenke sirkulær økonomi, dvs. ombruk fremfor riving ved å stille 
krav om kartlegging av alternativer til nybygg for alle offentlige bygg- og 
anleggsprosjekter. Kommunen bør satse mye mer på rehabilitering framfor 
nybygg. I de aller fleste tilefeller vil klimagassavtrykk da bli vesentlig mindre. 
Ref. bl.a. ‘Grønn Byggallianse’, SINTEF, m fl. - Ref. også: Vedtatt 
kommunedelplan: Klima og energi (2019 - 31). 
 
Det argumenteres for at et nytt skolebygg skal være et miljøbygg. 
Hvilken standard ser administrasjonen for seg at man skal benytte på bygg 
fremover? Vi mener at Sandefjord kommune skal stille krav til at fremtidige 
byggeprosjekter følger BREEAM-NOR som standard. Den revideres i år og 
tilpasses EU sin taksonomi for bærekraftig økonomisk virksomhet. Dette 
innebærer også krav til byggeprosjekter. BREEAM-NOR er en 
sertifiseringsordning for klimavennlige bygg og fanger også opp analyser av 
gjenbruk (rehabilitering / fornyelse). 
 
Nå som boligområdet på Skottåker tydeligvis også skal utredes, jfr. oppslag 
med ordfører på Facebook og i Sandefjords Blad, 22.03.21, bør man jo absolutt 
ha tid til å utrede utvikling av eksist. nærskoler parallelt, inkl CO2-regnskap , 
skolevei og infrastruktur, så politikere omsider kan få et likeverdig, fullgodt 
beslutningsgrunnlag. (At Skottåker, som tidligere er forkastet - enstemmig - 
pga store problemer med terreng, naturinngrep, adkomst, reguleringsstatus 
m.m., nå trekkes fram igjen, forsterker våre argumenter mot storskole). 
 
Mange politikere har dessverre fått et altfor negativt syn på opprusting / 
fornyelse av eksist. nærskoler - kanskje forståelig nok - konsulentrapport 
inneholder jo 0 mulighetsstudier ifm eksisterende nærskoler / nærmiljøer. - Det 
er da desto viktigere å vise til gode prosjekter, og lære av disse før man 
‘lander’. Her kan vi f.eks. trekke fram Porsgrunn, to gode eksempler: At man 
valgte å beholde mellomstore Myrene og Borge skole - og fornye disse ‘totalt’. 
En befaring dit, med representanter for politikere, lærere, administrasjon, FAU 
og nærmiljøutvalg (når coronasituasjonen tillater det), anbefales! 
 
Vi mener altså at det må være best å bruke avsatte midler (innenfor rammen på 
300 millioner kr) på de 3 eksisterende nærskolene, på en god og fornuftig 
opprusting / ombygging / fornyelse, noe som vil være mest bærekraftig både 



funksjonelt, økonomisk og miljømessig. Samtidig beholder man også skolene 
som viktige nærmiljøsentre, noe som kommer alle innbyggere til gode.  
 
Utredning av barnehagekapasiteten på Vesterøya må få sitt eget løp, samtidig, 
uten at dette skal gå ut over nærskolene. 
 
Vi vil påstå at man kan få 3 drømmeskoler på Vesterøya ved å gå inn for en 
fornuftig rehabilitering og solid fornyelse av Framnes, Ormestad og Vesterøya 
nærskoler!                             . 
 
Miljøpartiet de Grønne, Sandefjord, 23.03.21 
 
Odd Rune Langeland, leder. 
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