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

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Arkivseksjonen 
 
Helle Nielsen Ajeen Arvesen 
seksjonssjef førstekonsulent 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av planprogram for ny 

skole på Vesterøya - Sandefjord kommune 

Vi viser til brev datert 5.2.2021, med svarfrist 26.3.2021. 

 

Sandefjord kommune ønsker å regulere ny tomt for barneskole på Vesterøya. Den nye skolen 

skal eventuelt erstatte dagens Ormestad, Framnes og Vesterøya skoler.  

Det er foreslått 3 ulike tomter for skolen som planlegges for 560 elever og 80 ansatte. Alle 

tomtene ligger i nærheten av Kariåsen.  

 

I utgangspunktet har Statens vegvesen ingen mening om hvilken av de tre tomtene som er å 

foretrekke.  

 

Det synes som kommunen har gjort en grundig vurdering av tomteplassering: Det som gir 

kortest veg for flest mulig elever, det demografiske midtpunktet. Det er likevel viktig å være 

oppmerksom på at en sentralisering av skoletilbudet vil føre til lenger skoleveg for de fleste 

elever, noe som er negativt for å motivere til gange og sykkelbruk.  

 

Det er også gjort en grundig vurdering av hvilke trafikksikkerhetstiltak som er nødvendige 

ved de ulike alternativene. Vi oppfatter at det er sett litt bort fra tiltak som bør utføres på 

vegnettet allerede i dag. Dette synes lite fornuftig. Med økt trafikk av biler og myke 

trafikanter har disse strekkene like stort behov for tiltak.  

 

Vesterøyveien har relativt høy trafikkbelastning. En ny avkjørsel til skolen bør derfor unngås. 

Det blir også viktig å legge arbeid i plassering av kryssingspunkt for gående og syklende fra 

gang- og sykkelvegen langs Vesterøyveien og over til skoletomtene.  

 

Vi oppfatter at kommunen ønsker å være restriktiv med tilrettelegging av 

bilparkeringsplasser for ansatte. Å være restriktiv i tilbudet av parkeringsplasser har vist seg 
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som et viktig tiltak i arbeidet for å endre reisevaner. Selv om de «manglede» 

parkeringsplassene kan erstattes av parkering på Kariåsen, vil dette likevel være såpass 

tungvint at en restriktiv parkeringspolitikk på skolen vil fremme sykkelbruk og gange.  

 

Derimot er vi usikre på om det antallet sykkelparkeringsplasser som er lagt til grunn i 

mobilitetsplanen er tilstrekkelig. Vi mener det er viktig å sette av nok plass til sykler når 

skolens uteareal skal planlegges.  

 

Vi ber kommunen vurdere om det vil være mulig å etablere plasser for foreldrelevering med 

noe avstand til skolen (hjertesoner). At barn selv må gå til skolen, eventuelt noe av strekket, 

er bra både for sosialisering og den fysiske helsen. Erfaring viser også at foreldrekjøring til 

skolen er med på å redusere trafikksikkerheten.   

 

Statens vegvesen har tillit til at kommunen velger det alternativet for skoletomt som gir best 

mulighet for elever og ansatte å komme seg trafikksikkert fram og tilbake til den nye skolen, 

både i skoletiden og på fritiden.  

 

 

Statens vegvesen 

Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

Eivind Gurholt        

Seksjonsleder         Sigrid Paulsen 

 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart -  Reguleringsplan - Ny 

skole på Vesterøya - Planid 21210003  - Sandefjord kommune 

Vi viser til varsel om oppstart. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til 

sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift 

(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det 

ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 

og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 

avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket 

retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør 

bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt 

avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på 

avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir 

satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann 

på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning for reguleringsplan.  

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i 

arealplanlegging.  

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 

gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling».  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://www.nve.no/media/11104/nve_sjekklistereguleringsplan_05nov2020.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering/
https://klimaservicesenter.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Lars Ove Gidske 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Varsel om nasjonale interesser - innspill til reguleringsvarsel - 
planprogram - Sandefjord - ny skole på Vesterøya - reguleringsplan - planid 
20210003 

Vi viser til oversendelse 5. februar 2021.  
 
Saken gjelder 
Saken gjelder varsel om oppstart av regulering og offentlig ettersyn av planprogram for ny skole på 
Vesterøya i Sandefjord kommune. Kommunen har inkludert to tomtealternativer for ny skole i 
planvarselet, som henholdsvis omtaltes som tomt nord og tomt sør. Tomtealternativet i nord 
omfatter to ulike forslag til lokasjon og er på omtrent 100 dekar. Tomtealternativet i sør er på 
omtrent 76 dekar. Begge områdene er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig avsatt til LNF-
formål.   
 
Den 3. mars 2021 deltok Statsforvalterens fagavdelinger på regionalt planforum om planvarselet, 
samt etterfølgende møte 10. mars 2021 hvor landbruksinteresser var tema.  
 
Statsforvalterens rolle 
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke 
er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, 
samfunnssikkerhet, folkehelse, barn og unges interesser og knyttet til gravplasser. 
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
interesser i reguleringsplaner også på vegne av Statsforvalteren. Statsforvalteren viser til 
fylkeskommunens vurdering av barn og unges interesser i uttalelser til planvarsler og planforslag. 
Avtalen begrenser ikke Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse til planforslag som er i strid 
med vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer knyttet til barn og unges 
interesser. 
 
 
 

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no
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Fagavdelingenes vurdering 
 
Generelt om ulike interesser i saken 
Statsforvalterens fagavdelinger anerkjenner at arbeidet med skolestrukturen i kommunen og 
etablering av ny skole på Vesterøya utgjør en betydelig samfunnsinteresse.  
 
I saker som denne vil det ofte gjøre seg gjeldende mange ulike interesser av både lokal, regional og 
nasjonale art, som må vurderes og vektes opp mot hverandre. Nasjonale og viktige regionale 
interesser som Statsforvalteren er satt til å ivareta vil kunne komme i konflikt med andre viktige 
samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende. I vår vurdering av planforslaget skal vi hensynta dette. 
Statsforvalterens fagavdelinger vil imidlertid generelt oppfordre kommunen til å søke løsninger som 
ivaretar de interessene vi er satt til å ivareta.  
 
Landbruk – varsel om nasjonal interesse 
Statsforvalterens landbruksavdeling bemerker at planvarselet omfatter betydelige arealer som er 
avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel og utgjør fulldyrket jord. 
 
Innledningsvis vil landbruksavdelingen påpeke at vi ser det som svært uheldig at lokalisering av 
skoletomter ikke inntatt i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Slik vi opplever det har 
kommunen i stedet valgt å ha en parallell prosess om valg av skoletomt, som deretter reguleres i 
strid med arealformål i den nylige vedtatte kommuneplanens arealdel.  
 
Dette har slik vi ser det blant annet resultert i mangel på helhetlige vurderinger knyttet til jordvernet 
i kommunen. Landbruksavdelingen mener at dette er uheldig. Jordvernet skal og bør sikres på 
overordnet plannivå og ved helhetlig samordning av ulike interesser ved rullering av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Begge alternativene for lokalisering av skoletomt som er fremlagt ved planvarselet omfatter helt 
eller delvis fulldyrket jord, og er del av større jordbruksareal. Ifølge NIBIOs kartløsning Kilden er 
jordkvaliteten på nordlige alternativet svært god og er del av et større og godt arrondert 
jordbruksareal på omtrent 90 dekar. Jordkvaliteten på det sørlige alternativet er svært god til god 
kvalitet, og er del av et sammenhengende jordbruksareal på omtrent 35 dekar, samt 
gårdsbebyggelse. 
 
Jordvernet er en viktig nasjonal interesse, som har blitt ytterligere styrket de siste årene. Viktigheten 
av jordvernet er blant annet understreket i Nasjonal jordvernstrategi, Prop. 127 S (2014-2015), 
oppdatert 2018, jf. Prop. 1 S (2018-2019) (LMD) vedlegg 1, Jordbruksmeldingen Meld. St. 11 (2016-
2017), Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, og Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 2014.  
 
Det er videre gitt viktige føringer for arbeidet med jordvern i brev fra Landbruks- og 
matdepartementet til fylkesmennene 1. oktober 2018 Nasjonal og vesentlig nasjonal regional 
interesse innenfor jordvern, samt brev av 8. januar 2021 fra Landbruks- og matdepartementet og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommunene og fylkeskommunene, Jordvern og 
FNs bærekraftsmål.  
 
Landbruksavdelingen påpeker at det skal svært mye til for at jordbruksareal skal kunne 
omdisponeres. Jordbruksarealene i Sandefjord er blant Norges beste for matproduksjon og det 
ligger store samfunnsverdier i dette. De nasjonale interessene knyttet til jordvern står sterkt og med 
tydelige føringer som skal sikre at vår egen matberedskap økes og at nedbygging unngås. En rekke 
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vurderinger må legges til grunn dersom dyrka mark må omdisponeres og tas i bruk til andre formål. 
Samtidig ser vi i denne saken at det på andre siden også gjør seg gjeldende viktige 
samfunnsinteresser knyttet til skolestrukturen i kommunen. 
 
Landbruksavdelingen finner at de fremlagte forslagene bygger på et grunnlag hvor landbruket og 
jordvernet etter vårt syn er mangelfullt hensyntatt. Ut ifra de vurderingene som så langt er gjort 
knyttet til lokasjon og plassering, kan vi ikke se at det er tatt tilstrekkelig hensyn til å forsøke å unngå 
omdisponering av dyrket mark ved vurdering av alternativer, sambruk eller tilpasning. 
 
Landbruksavdelingen varsler at reguleringsarbeidet kan være i strid med nasjonale interesser vi er 
satt til å ivareta og at omdisponering av dyrket mark kan gi grunnlag for innsigelse fra 
Statsforvalteren ved landbruksdirektøren. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Planbeskrivelse og ROS-analyse  
Vi minner vi om plan- og bygningslovens krav til planbeskrivelse og sårbarhetsanalyse, og viser til §§ 
4-2 og 4-3. 
 
ROS-analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike forhold som følge av den planlagte utbyggingen. 
ROS-analysen skal være basert på oppdatert retningslinjer, og vi viser til DSBs veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunen arealplanlegging (2017) og tilhørende sjekkliste til ROS-analyser i 
vedlegg 1, og Klimahjelperen (2015). 
 
Vi viser også til rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling, utgitt 
oktober 2018, punkt 2.11.1, hvor det heter at «ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere 
avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge byggesøknad» og at «kravet til 
ROS-analyse i loven § 4-3 vil da ikke være oppfylt». 
 
Dersom vurderingene konkluderer med at det må iverksettes tiltak for å avverge skader og 
uønskede hendelser, skal disse tiltakene beskrives grundig i ROS-analysen, og tiltakene skal sikres 
gjennomført i reguleringsbestemmelsene. 
 
Grunnforhold og flom 
Samtlige tomtealternativer ligger i områder som i NGUs løsmassekart er registret med forekomst av 
marin strandavsetning og med stor sannsynlighet for marin leire. Området kan derfor inneholde 
kvikkleire. Vi forventer at grunnforholdene og områdestabiliteten vurderes nærmere i planarbeidet, 
og at faren for kvikkleireskred utredes nærmere og vurderes i ROS-analysen. 
 
De nordlige tomtealternativene omfattes delvis av aktsomhetsområde for flom i NVEs kartlag.  
 
For råd og veiledning viser vi til NVE som nasjonal flom- og skredmyndighet, og deres veileder som 
finnes på https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/.  
 
Øvrige forhold 
I planprogrammet punkt 2.8 påpekes det at det i nærheten av planområdet er risikofylt industri hvor 
det lages kjemikalier med brann og eksplosjonsfare. Vi minner i den forbindelse om at kommunen 
ved behov for råd og veiledning kan kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB). Vi viser ellers til deres veileder for sikkerheten rundt storulykkevirksomheter, som finnes på 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
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https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-
storulykkevirksomheter/.  
 
Klima 
Vi minner om Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing (SPR), 
2018, skal legges til grunn i planarbeidet. Retningslinjen sier blant annet at det skal det vurderes 
hvordan hensynet til klimaendringer kan ivaretas. Det er viktig at ROS-analysen omfatter en 
vurdering av hvilke effekter klimaendringer vil gi, om planområdet er utsatt for klimaendringer og 
hvilke konsekvenser klimaendringene vil ha for planområdet og planlagte tiltak.  
Når konsekvensene av klimaendringer vurderes, skal høye alternativ fra nasjonale 
klimaframskrivninger legges til grunn. Klimaprofil for Vestfold, utgitt 2015 og oppdatert 2017, fra 
Norsk klimaservicesenter, er et viktig kunnskapsgrunnlag. Miljødirektoratet, NVE og DSB har laget 
ulike veiledere til hvordan planer kan ta hensyn til klimaendringer.  
 
Kommunen skal videre i tråd med SPRen ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede 
blågrønne strukturer og forsvarlig overvannshåndtering. Bevaring, restaurering eller etablering av 
løsninger bør vurderes. Dersom det velges andre løsninger fremfor naturbaserte løsninger skal det 
begrunnes.  
 
Klimaprofil for Vestfold gjør det klart at klimaendringene særlig vil føre til behov for tilpasning til 
kraftig nedbør. Fortetting av flater har stort potensiale for å øke avrenningsintensiteten. Det kan 
ytterligere forsterke flomintensiteten i vassdrag nedstrøms og medføre skade på infrastruktur, 
bygninger og jordbruksareal. Det tilsier at fordrøyning av overflatevann fra veiområder er viktig 
presmiss for detaljplanleggingen planområdet og håndtering av overvann spesielt.   
 
Støy 
Det fremgår av planprogrammet at Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) skal legges til grunn for det videre planarbeidet. Vi minner om at utendørs støy først og 
fremst er et plantema og skal avklares før byggesak, fj. T-1442/2016 punkt 3.1 og 3.5.  
 
I den forbindelsen vil vi påpeke at utendørs støy vil være et sentralt tema på flere måter. På den ene 
siden må skolens inne- og uteområder sikres mot negativ støypåvirkning fra ulike kilder som for 
eksempel veistøy. Videre må omkringliggende boliger sikres mot eventuelt økte støynivåer fra 
etablering av skole, som for eksempel støy som følge av økt trafikk eller støy fra skolens uteområder. 
Erfaringsmessig vil uteområder ved skole kunne inneholde installasjoner som medfører betydelig 
økt støybelastning for nærområdet, som ballbinge og lignende.    
 
Vi forventer at det ved offentlig ettersyn av planforslaget foreligger en støyfaglig utredning og at det 
redegjøres for eventuelle nødvendige støyreduserende tiltak. Videre må planbestemmelsene sikre 
ivaretagelse av støykravene i T-1442/2016, både i- og etter anleggsperioden, og gjennomføring av 
nødvendige tiltak. 
 
Naturmangfold 
Etter vår vurdering er kunnskapsgrunnlaget for områdene mangelfullt. Det er ikke tidligere gjort 
noen systematisk kartlegging av planområdene.  
 
Det er ikke utenkelig at det kan finnes store gamle edelløvtrær i og i nærheten av planområdet, som 
kan ha betydning for naturmangfoldet. For eksempel den utvalgte naturtypen hule eiker etter 
naturmangfoldloven § 52, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, jf. § 3 punkt 
3.  

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-storulykkevirksomheter/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-storulykkevirksomheter/
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Det kan også finnes andre naturtyper i område av nasjonal eller viktig regional interesse. 
 
Naturmangfoldet skal utredes som en del av konsekvensutredningen, jf. planprogrammet punkt 8.2 
(feilnummert 2.2), og kunnskapsgrunnlaget som foreligger er ikke tilstrekkelig. Det bør derfor gjøres 
ny kartlegging. Vi minner om at konsekvensutredningen skal følge anerkjent metodikk som for 
naturmangfoldet er Miljødirektoratets kartleggingsinstruks (Natur i Norge, NiN), M-1930. 
 
Friluftsliv 
Det fremgår av planprogrammet, blant annet punkt 8.1 (2.1), at tomtealternativet i sør berører 
betydelige friluftsinteresser. En stor del av planområdet omfatter et friluftsområde kartlagt som 
svært viktig (Korsvik Huseby Tangen, ID FK00035021). Kyststi og lysløype går gjennom dette området, 
og det opplyses i planprogram at også andre stier og tråkk som ikke fremgår av kartet viser at 
området er viktig og mye brukt. 
 
Det er avgjørende at friluftsinteressene ivaretas i det videre planarbeidet. Vi oppfordrer kommunen 
til å søke løsninger som ikke eller minst mulig grad kommer i konflikt med friluftsinteressene. Det 
kan tenkes at deler av uteoppholdsarealer til skolen kan utformes på en slik måte at det ikke 
forringer stier og eventuelle andre friluftsinteresser i området, og hvor uteoppholdsarealene også 
kan brukes av allmenheten i kombinasjon med områdets verdi og bruk til friluftsliv- og rekreasjon. 
Kommunen må imidlertid vurdere nærmere om og hvordan det kan gjøres. 
 
 
Med hilsen 
 
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.) 
fagsjef 

  
 
Martin Storhaug Gran 
rådgiver 
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Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av 
planprogram for ny skole på Vesterøya - Sandefjord kommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 05.02.2021 vedrørende varsel 
om oppstart av reguleringsplanarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for ny skole på 
Vesterøya i Sandefjord kommune. Uttalelsesfristen er satt til 26.03.2021.  
 
Varslets bakgrunn 
Formålet med planarbeidet er å velge tomt og legge til rette for bygging av ny skole på Vesterøya 
for 1-7 trinn. 
 
Planområdet består av to deler. Innenfor tomt nord, på ca. 100 daa, er det vurdert to alternative 
plasseringer av skole. A: I vestre del mot Husebygrenda, og B: I østre del mot Vesterøyveien. 
Tomten mot syd, på ca. 76daa, med ytterligere et alternativ for plassering av skolen.  
 
I kommuneplanens arealdel er begge områdene avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, og 
ligger utenfor langsiktig utviklingsgrense. Begge områdene er i hovedsak uregulert. Formålet med 
planarbeidet er i uoverensstemmelse med arealformålet i overordnet plan.  
 
Planarbeidet ble drøftet i møtet i regionalt planforum den 03.03.2021 og oppfølgende møte 
10.03.2021.  
 
Fylkeskommunens roller og ansvar 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt varsel til detaljregulering i medhold av plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 12-8 og offentlig ettersyn av planprogram i medhold av § 12-9.  
 
Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt 
planarbeid. Vi har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig veileder. 
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i 
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.  
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
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interesser i reguleringsplaner, også på vegne av Statsforvalteren. Avtalen begrenser ikke 
Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse.  
 
Fylkeskommunens uttalelse til varslet 
De varslede planområdene ligger utenfor de langsiktige utviklingsgrensene og i LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel. Hensikten med planarbeidet er følgelig i strid med kommunens 
overordnede planer. Lokaliseringen av nye skoler er en viktig faktor for stedsutviklingen i 
kommunens lokalsamfunn. Etter fylkeskommunens vurdering kunne prosessene med utvelgelse av 
ny skoletomt med fordel vært en del av kommunens overordna planlegging som del av 
utarbeidelse av kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel.  
 
Vi vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av planforslaget som berører våre 
ansvarsområder.  
 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 
Samfunnsmålene i RPBA beskriver en ønsket tilstand for tidligere Vestfold fylke, når planen er 
gjennomført i 2040. Samfunnsmål 2 sier blant annet at Vestfolds matjordareal skal være økt.  
 
Jordvern  
Det fremkommer av planvarslet at de alternative planområdet inneholder forslag om 
omdisponering av til dels store sammenhengende areal dyrka mark. Dyrka mark av god kvalitet er 
en nasjonalt viktig ressurs som kommunen må ivareta dersom vi skal nå de nasjonale og regionale 
jordvernmålene. Fokuset på jordvern har de siste årene blitt strengere. I den sammenheng vises 
det til brev til kommunene fra KMD og LMD datert 8. januar i år. Vi anmoder om at minst mulig 
dyrka/dyrkbar mark tas.  
 
I utvelgelse av tomter har fokuset vært på demografisk midtpunkt. Det har ført til at tomtene som 
vurderes, er de som beslaglegger mest dyrka mark. Vi savner en alternativ vurdering hvor hvilke 
tomter som er aktuelle dersom kommunen skal unngå nedbygging av dyrka mark. Det bør være 
med som en del av den videre utredning og grunnlag for den politiske vurdering. Dette for at det 
skal være mulig for politikerne å vurdere jordvern som en viktig faktor i valg av skoletomt. 
 
For å unngå nedbygging av dyrka mark vil vi også utfordre kommunen til å være mer kreativ i 
utforming av skolebygg både i forhold til avgrensinger/utforming av tomter som ligger i nåværende 
utredning og sambruk av funksjoner, videre også sambruk/forsterking av tur- og friluftsfunksjoner 
koblet til skolebygg og skolegård. 
 
Det er nylig laget en strategi for urbant landbruk i Norge. Vi ønsker å utfordre kommunen til i 
samband med utvikling av ny skole og bevare dyrka mark til fordel for å heller bruke det i 
undervisning gjennom skolehager og evt. Parsellhager. 
 
Vi forutsetter at det foreligger landbruksfaglig vurderinger fra lokal landbruksmyndighet ved 
offentlig ettersyn, og en vurdering av hvorvidt det anbefales å omdisponere den dyrka marka i de 
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foreslåtte planområdene. Dersom det legges til rette for omdisponering av dyrka mark i 
planområdet, skal det utarbeides en matjordplan. Denne skal følge saken når den kommer til 
offentlig ettersyn, og sikres i reguleringsbestemmelsene.  
 
Dersom kommunen gjør et tomtevalg som fører til nedbygging av dyrka/dyrkbar mark i den 
størrelsesorden som de tre aktuelle tomtene medfører vil fylkeskommunens uttalelses ved 
offentlig ettersyn bli fremmet for politisk behandling.   
 
Barn- og unges interesser  
Hensynet til barn og unge er sterkt forankret i lovverket og nasjonale retningslinjer, jfr. plan- og 
bygningsloven §§ 1-1, 3-1, RPR- barn og unge pkt. 4 og 5 samt forvaltningsloven § 17. 
 
Fylkeskommunen ber om at barn og unges arealinteresser beskrives og vurderes i 
saksutredningen og planbeskrivelsen. Fylkeskommune ser at det kan være utfordrende å sikre at 
barn og unges interesser knyttet til medvirkning i saker som berører dem blir godt nok ivaretatt, 
når ulike prosesser knyttet til ny skole går parallelt. Fylkeskommunen utfordrer kommunen til å 
legge til rette for, og sikre forankring og medvirkning, fra befolkning og barn og unge i kommende 
prosesser.  
 
Samferdsel 
Våre innspill i forhold til samferdsel er avgrenset til å omhandle forhold knyttet til fylkesvegene i 
området, fv. 3056 Vesterøyveien og fv. 3058 Veløyveien og kollektivtrafikk. Vi forutsetter at 
Sandefjord kommune som planmyndighet og utbygger ivaretar hensynene til fremkommelighet, 
trafikksikkerhet og trygg skolevei på øvrige kommunale og private veger som berøres av 
planarbeidet. 
 
I det innledende planarbeidet er det utarbeidet en mobilitetsplan som gir verdifull kunnskap og et 
godt grunnlag for det videre planarbeidet. I mobilitetsplanen framkommer det behov for 
trafikksikkerhetstiltak som er til stede allerede i dagens situasjon og tiltak som utløses av nytt 
skolebygg. For å ivareta trafikksikkerheten og trygg skoleveg må alle trafikksikkerhetstiltakene 
sikres gjennomført før ny skole tas i bruk med rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Det vil 
bli en del skoleelever som benytter skoleskyss med buss til den nye skolen. I den forbindelse ber vi 
om at det som en del av planarbeidet gjøres en trafikksikkerhetsvurdering og vurdere behov for 
tiltak på berørte kollektivholdeplasser og nye som planlegges. Trafikksikkerhet og trygg skoleveg 
må ha stort fokus og vektlegges i planleggingen. 
 
Vesterøyveien er den mest trafikkerte veien i området og vi vurderer det slik at en bør unngå å 
legge nytt kryss med avkjøring til den nye skolen fra Vesterøyveien. Adkomst fra Vesterøyveien vil 
slik det er beskrevet medføre at trafikken til ny skole også må krysse gang- og sykkelvei. Dette er 
uheldig i forhold til trafikksikkerheten for myke trafikanter og bør unngås. I mobilitetsplanen er det 
foreslått fortau langs en strekning av Veløyveien. Vi vurderer det slik at fortauet bør forlenges mot 
nord fram til Industriveien for å skape et helhetlig sammenhengende trafikksikkert tilbud for myke 
trafikanter langs Veløyveien.  
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For alle tiltak i planen som berører fylkesveg må det planlegges i tråd med normaler gitt i Håndbok 
N 100, veg- og gateutforming og Håndbok V 121, geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Det 
må videre i reguleringsbestemmelsene settes krav til at detaljert byggeplan for alle tiltak som 
berører fylkesveg må være godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune før det blir gitt 
igangsettingstillatelse. 
 
Kulturarv 
Automatisk freda kulturminner 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har ikke kunnskap om tidligere registrert, automatisk 
fredede kulturminner i planområdet. Det er tidligere registrert et uavklart funn (Askeladden id 
28737) innenfor tomt nord, og vernestatus må avklares gjennom våre undersøkelser.  Vår 
kunnskap om kulturminner i nærområdet samt en vurdering av landskap og terreng, tilsier at 
automatisk freda kulturminner kan være bevart innenfor planområdet. I henhold til 
kulturminneloven (kulml) § 9 må vi derfor utføre en arkeologisk registrering før vi kan gi endelig 
uttalelse til planforslaget.  
 
Registreringen vil bli utført ved overflateregistrering og prøvestikk med spade i skogsområdene, 
mens undersøkelsene på dyrka mark vil i første omgang foregå ved bruk av georadar. Deretter vil 
det være behov for å sjekke ut enkelte data med hjelp av gravemaskin. Det er utarbeidet separate 
budsjetter knyttet til de to foreslåtte tomtene i planforslaget. I begge områdene vil det bli kjørt 
med georadar på dyrka mark. Slike undersøkelser er todelt og innebærer i første omgang ikke 
inngrep grunnen. Grunnen kan ikke være for våt eller pløyd, men det kan kjøres på nylig sådd jord. 
Erfaringsmessig vil selve kjøringen med georadar på områder av denne størrelsen ta fire-fem dager 
for område nord og to-tre dager for område syd. I tillegg kommer tid til analyse og utsjekk av funn 
som gjøres på et senere tidspunkt.  
 

For å sikre en god planprosess, er det en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner 
foretas allerede på varselstadiet. 
 
Arkeologiske registreringer kan bare utføres på bar og frostfri mark, og den arkeologiske 
feltsesongen er normalt fra midten av april til november. Siste frist for bestilling av registreringen 
er 1. september dersom den ønskes gjennomført samme sesong. 
 
Kostnader til arkeologiske undersøkelser og bestilling av arkeologisk registrering 
Vi viser til kulturminneloven § 9 om undersøkelsesplikten for offentlige og større private tiltak og til 
§ 10 om at utgifter til særskilt granskning må dekkes av tiltakshaver. Se vedlagte budsjett og vilkår 
for undersøkelsen.  
 
Registreringene er hjemlet i kulml § 9, og er ikke å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
Det betyr at kostnadsoverslaget ikke kan påklages, men planmyndighet/tiltakshaver har anledning 
til å be Riksantikvaren vurdere om overslaget er rimelig.  
Vi ber om at vedlagte skjema fylles ut og at begge sider returneres til oss for bestilling av den 
arkeologiske registreringen.  
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Hensynssoner  
Alle automatisk fredete kulturminner har en nasjonal verneverdi og skal primært bevares. 
Automatisk fredete kulturminner skal vises som hensynssone d i plankartet (jf. plan- og 
bygningsloven (pbl) §§ 12-6 og 11-8 d). Avgrensingen av hensynssone d tilsvarer sikringssonen til 
kulturminnet (jf. kulml § 6). Hensynssone d skal fremstilles med sosi-kode H730_#. 
 
Vi gjør oppmerksom på at en hensynssone d som regel ikke vil være tilstrekkelig for å ta vare på 
kulturminnet og dets kontekst. Hensynssone d må/bør av den grunn omgis av en hensynssone c 
som fungerer som en buffer for kulturminnet (jf. pbl § 11-8 c). Denne skal fremstilles med sosi-
kode H570_#. Den geografiske avgrensingen av hensynssone c skal skje i samråd med regional 
kulturminneforvaltning. Vi ber om at tiltakshaver/plankontor/planmyndighet tar kontakt med oss 
for å avklare utstrekning i god tid før planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Begge hensynssoner skal følges av bestemmelser som sikrer kulturminnet (jf. pbl § 12-7).  
 
Mulighet for dispensasjon 
Om det viser seg at et automatisk fredet kulturminne ikke kan sikres gjennom planen, kan det 
søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. Eventuell tillatelse til inngrep innhentes i forbindelse 
med at planen legges ut til offentlig ettersyn, og må være grunnet i vesentlige samfunnsmessige 
hensyn. Tillatelse må foreligge før planen kan egengodkjennes av kommunen. Søknad sendes 
Vestfold og Telemark fylkeskommune, som har dispensasjonsmyndighet.  
 
Om det blir innvilget dispensasjon, vil det vanligvis stilles vilkår om en arkeologisk utgravning før 
tiltak i planen blir realisert. Dette vilkåret skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Utgifter til 
en slik utgravning bæres av tiltakshaver (jf. kulml § 10).  
 
Vi gjør oppmerksom på at det må påregnes noe saksbehandlingstid ved behandling av 
dispensasjonssøknader. 
 
Meldeplikt 
Vi gjør også oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd. Meldeplikten 
oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. 
Bestemmelsen legger et klart ansvar på tiltakshaver om å følge stanse- og meldeplikten. 
Tiltakshaver skal forsikre seg om at de som utfører arbeidet på stedet er kjent med stanse- og 
meldeplikten, men det er tiltakshaver selv som står ansvarlig for at fredete kulturminner ikke 
skades. Vestfold og Telemark fylkeskommune er rette adressat for en eventuell melding.  
Vi anbefaler at meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen, og at følgende 
tekst brukes:  
 
Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet 
kulturminne, skal Vestfold og Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den 
utstrekning det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og 
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senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når 
særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven § 8 andre ledd).  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til arkeolog Anja Nordvik Sætre på telefon 912 40 613 eller 
anja.nordvik.setre@vtfk.no 
 
Nyere tids kulturminner  
Ingen av planområdene berører nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøer. Området for de 
to planavgrensningene har likevel stor tidsdybde, og vi anbefaler at kommunen gjør en selvstendig 
vurdering av om/hvordan lokalt viktige kulturminner og kulturmiljøer berøres i planarbeidet. I den 
forbindelse vil vi vise til tidligere registreringer av kulturminner i utmark. Bevaring av, og tilpasning 
til, eldre strukturer som veiløp og gårdstun er viktig for å sikre området identitet/stedstilhørighet, 
og kan også bidra til et spennende læringsmiljø for elevene på den nye skolen. 
 
Innenfor varslet område for planalternativ nord er det registrert tre anlegg fra andre verdenskrig 
(se kartutsnitt fra Kulturminesøk nedenfor). Dette er fra nord mot sør en bunker, en fjellhall og en 
ringstand. Kulturarv vurderer innledningsvis krigsminnene til å inneha vesentlig regional 
kulturminneverdi ettersom de dokumenterer vesentlige trekk i regionens krigshistorie. I et 
planforslag legger vi derfor til grunn at disse reguleres til bevaring med hensynssone H_570 c) med 
tilhørende bestemmelser jf pbl § § 12-6 og 12-7. 
 
Kulturarv har ikke hatt mulighet til å foreta befaring av krigsminnene på grunn av smitteverntiltak. 
Vi ber derfor om å bli kontaktet dersom bevaring av krigsminnene kommer i konflikt med andre 
vesentlige samfunnsinteresser, slik at vi kan gjøre en nærmere vekting av kulturminneverdiene 
basert på befaring og sammenstilling mot andre samfunnsinteresser.  

 

Figur 1: Kartutsnitt fra kulturminnesok.no. Grønne punkter viser registrerte krigsminner fra nyere tid. 

 
Avslutningsvis 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut ifra de regionale og nasjonale interesser vi er satt til å 
ivareta, ingen ytterligere kommentarer til varslet om oppstart av planarbeid. Planarbeidet berører 

mailto:anja.nordvik.setre@vtfk.no
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imidlertid nasjonale og regionale interesser, spesielt knyttet til dyrka mark, og vi anbefaler 
kommunen å vurdere et nytt Regionalt planforum i saken før offentlig ettersyn av et planforslag.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

 
 
 

Gerd-Louise Wessel      Thale Høiskar Heltberg 
plankoordinator      rådgiver    
   
        
          
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Tore Nordvik – samferdsel                              tlf. 415 72 657   e-post: tore.nordvik@vtfk.no  
Kathrine Eikrem - nyere tids kulturminner                     tlf. 333 44 134   e-post: kathrine.eikrem@vtfk.no 
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Uttalelse til varsel om oppstart av        
 

Lede AS («Lede») viser til utsendt varsel om oppstart av       i       kommune.  

Lede har etter energiloven områdekonsesjon i       kommune. Dette innebærer at nettselskapet 

etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg eier og 

drifter nettselskapet regionalnettet i kommunen.  

 

1. Elektriske anlegg i planområdet  

Nettselskapet har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet. Planforslaget må ta høyde for og 
hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at 
det ikke iverksettes tiltak som kan medføre forringelse av adkomst til anleggene.  

2. Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett)  

Planområdet krysses av høyspenningsanlegg som er bygget etter anleggskonsesjon gitt av Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget etter anleggskonsesjon 
er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke vedtas 
planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Utgangspunktet er derfor 
at kraftledninger ikke skal inntegnes som et arealformål i en reguleringsplan, men bør innarbeides 
som hensynssone (faresone). 

2.1 Eksisterende kraftledning  

Nettselskapet har følgende kraftledningen       etablert innenfor/nær planområdet. 
Kraftledningsanlegget har et byggeforbudsbelte som innebærer restriksjoner for arealbruken. Det 
ettersendes restriksjonsskriv etter påske. Etter ettersendelse av restriksjonskrav ber vi om at traseen 
med byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – 
høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. 

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.  

 
2.2 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende: 

Planlagt tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta hensyn til det elektriske anlegget. 
Lede oppstiller en del vilkår for at omlegging av anlegget skal kunne gjennomføres. 

 Eventuelle nye kabler og luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg må 

minimum ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasitet anlegget har i dag.  

 Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til 

nettselskapet i god tid før omleggingen ønskes utført. Omlegging er en tidkrevende 



prosess, og bør tas hensyn til ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om 

særskilt rekkefølge for gjennomføring av de enkelte tiltakene i planen.  

 Dersom det skal gjøres tiltak på det enkelte anlegg, må det påregnes at det kan bli 

nødvendig å stille krav til tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor 

lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig 

forsyning av strøm til kundene, jf. også leveringsplikten i energiloven § 3-3.  

 Omlegging av anlegg med høyere spenning enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om 

endringer i de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i 

anleggskonsesjon forutsetter blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full 

kostnadsdekning, slik at nettkundene ikke belastes for omleggingen. Det betyr at 

nettselskapet vil kreve full kostnadsdekning for omlegging. Utfallet av en 

konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres.  

 

3 Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 

Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

3.1 Eksisterende høyspenningskabler  

Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter 
målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til 
kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring i 
overdekning over kabler. Vedlagt kart viser kun omtrentlig plassering, for å påvise kablenes 
plassering i terrenget må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til 
Geomatikk. 

3.3          Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon For å sikre strøm til ny 
bebyggelse, vil det bli behov for å sette av arealer til å etablere en eller flere nye nettstasjoner. Dette 
er avhengig av effektbehovet til planområdet. Nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket 
effektbehov planforslaget har.  

Areal som avsettes til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er plass og adkomst 
til nettstasjonen med kranbil (med støttebein) Dette innebærer vanligvis at det er behov for et areal 
på ca. 70 kvm (7 m x 10 m). Størrelsen på nettstasjonen kan være opptil 15 m2. For nettstasjoner over 
8 kvm må det skilles ut egen tomt. Nettstasjonen må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare 
overflater. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er dirkete knyttet 
til bygget. Av hensyn til trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner plassert minimum 3 
meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. 
For å sikre optimal strømforsyning ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til 
blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra 
ny bebyggelse. 

Misligholdelse av avstandskravene skaper ofte unødige utfordringer for grunneierne og 
nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
reguleringsbestemmelsene.  

Følgende må spesifikt ivaretas i plan med bestemmelser:  

 Der nettselskapet har angitt behov for plassering av ny nettstasjon, må det reguleres et areal 

til slikt formål  

 Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med strøm til stedbunden næring i LNFR-område 

samt i areal regulert til utbyggingsformål 



 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 

tillatt utnyttelsesgrad. 

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 

byggegrense rundt nettstasjoner. 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg, rommet må være på bakkeplan. Størrelsen på 
rommet må være minst 16 kvm hvorav ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Videre stilles det 
særskilte krav til utforming av rommet, adkomst og ventilasjon mv. 

Arealer som i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og 
anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg I til 
kart- og planforskriften. 

3.2 Flytting/omlegging av eksisterende nett  

Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 

som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til 

erverv av nye stedsvarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 

nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 

eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 

og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 

nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen.  

4 Andre forhold  

4.1 Vedlagt kart 

Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:  
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid  

- Skal slettes etter bruk da nettet endrer seg kontinuerlig  

- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke  

- Må ikke offentliggjøres da det er unntatt offentligheten jf. offentleglova § 13 og 

kraftberedskapsforskriften § 6-2 

- Må ikke anses som kabelpåvisning 

 
4.2 Inntegning på plankartet 

Nettselskapet informerer om at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres planen, 
herunder plankartet. Høyspentkabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Lede viser til 
beredskapsforskriften § 6-2 og NVEs veiledning til beredskapsforskriften pkt. 6.2.9.  

4.3 Elektromagnetisk stråling og støy  

Ved bygging i nærheten av elektrisk anlegg gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende avstandskrav til bygninger. Utbygger må ta hensyn til støy fra elektrisk 
anlegg ved utforming av ny bebyggelse. Eventuelle ulemper og avbøtende tiltak for planlagt 
bebyggelse i denne forbindelse er ikke vårt ansvar 

4.4 Kapasitet  

Basert på effektbehov fra utbygger avklares det om Lede har tilstrekkelig kapasitet i 
overføringsnettet frem til planområdet. Dersom dette ikke er tilfelle kan det bli behov for en mer 
omfattende planleggingsprosess fra vår side. Erfaringsmessig vet vi at en slik prosess kan ta lang tid.  
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Hei,  
 
Vedlagt ligger ettersendt vedlegg om generelle restriksjoner for høyspentledningen 145kV Gokstad – 
Vindal. 
 
Med vennlig hilsen 
        

 Kurt-Albert Plassen 
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Uttalelse til varsel om oppstart av        
 

Lede AS («Lede») viser til utsendt varsel om oppstart av       i       kommune.  

Lede har etter energiloven områdekonsesjon i       kommune. Dette innebærer at nettselskapet 

etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg eier og 

drifter nettselskapet regionalnettet i kommunen.  

 

1. Elektriske anlegg i planområdet  

Nettselskapet har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet. Planforslaget må ta høyde for og 
hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at 
det ikke iverksettes tiltak som kan medføre forringelse av adkomst til anleggene.  

2. Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett)  

Planområdet krysses av høyspenningsanlegg som er bygget etter anleggskonsesjon gitt av Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget etter anleggskonsesjon 
er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke vedtas 
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planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Utgangspunktet er derfor 
at kraftledninger ikke skal inntegnes som et arealformål i en reguleringsplan, men bør innarbeides 
som hensynssone (faresone). 

2.1 Eksisterende kraftledning  

Nettselskapet har følgende kraftledningen       etablert innenfor/nær planområdet. 
Kraftledningsanlegget har et byggeforbudsbelte som innebærer restriksjoner for arealbruken. Det 
ettersendes restriksjonsskriv etter påske. Etter ettersendelse av restriksjonskrav ber vi om at traseen 
med byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – 
høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. 

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.  

 
2.2 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende: 

Planlagt tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta hensyn til det elektriske anlegget. 
Lede oppstiller en del vilkår for at omlegging av anlegget skal kunne gjennomføres. 

 Eventuelle nye kabler og luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg må 

minimum ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasitet anlegget har i dag.  

 Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til 

nettselskapet i god tid før omleggingen ønskes utført. Omlegging er en tidkrevende 

prosess, og bør tas hensyn til ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om 

særskilt rekkefølge for gjennomføring av de enkelte tiltakene i planen.  

 Dersom det skal gjøres tiltak på det enkelte anlegg, må det påregnes at det kan bli 

nødvendig å stille krav til tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor 

lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig 

forsyning av strøm til kundene, jf. også leveringsplikten i energiloven § 3-3.  

 Omlegging av anlegg med høyere spenning enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om 

endringer i de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i 

anleggskonsesjon forutsetter blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full 

kostnadsdekning, slik at nettkundene ikke belastes for omleggingen. Det betyr at 

nettselskapet vil kreve full kostnadsdekning for omlegging. Utfallet av en 

konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres.  

 

3 Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 

Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

3.1 Eksisterende høyspenningskabler  

Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter 
målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til 
kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring i 
overdekning over kabler. Vedlagt kart viser kun omtrentlig plassering, for å påvise kablenes 
plassering i terrenget må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til 
Geomatikk. 



3.3          Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon For å sikre strøm til ny 
bebyggelse, vil det bli behov for å sette av arealer til å etablere en eller flere nye nettstasjoner. Dette 
er avhengig av effektbehovet til planområdet. Nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket 
effektbehov planforslaget har.  

Areal som avsettes til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er plass og adkomst 
til nettstasjonen med kranbil (med støttebein) Dette innebærer vanligvis at det er behov for et areal 
på ca. 70 kvm (7 m x 10 m). Størrelsen på nettstasjonen kan være opptil 15 m2. For nettstasjoner over 
8 kvm må det skilles ut egen tomt. Nettstasjonen må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare 
overflater. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er dirkete knyttet 
til bygget. Av hensyn til trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner plassert minimum 3 
meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. 
For å sikre optimal strømforsyning ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til 
blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra 
ny bebyggelse. 

Misligholdelse av avstandskravene skaper ofte unødige utfordringer for grunneierne og 
nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
reguleringsbestemmelsene.  

Følgende må spesifikt ivaretas i plan med bestemmelser:  

 Der nettselskapet har angitt behov for plassering av ny nettstasjon, må det reguleres et areal 

til slikt formål  

 Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med strøm til stedbunden næring i LNFR-område 

samt i areal regulert til utbyggingsformål 

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 

tillatt utnyttelsesgrad. 

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 

byggegrense rundt nettstasjoner. 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg, rommet må være på bakkeplan. Størrelsen på 
rommet må være minst 16 kvm hvorav ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Videre stilles det 
særskilte krav til utforming av rommet, adkomst og ventilasjon mv. 

Arealer som i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og 
anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg I til 
kart- og planforskriften. 

3.2 Flytting/omlegging av eksisterende nett  

Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 

som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til 

erverv av nye stedsvarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 

nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 

eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 

og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 

nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen.  

4 Andre forhold  

4.1 Vedlagt kart 

Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:  



- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid  

- Skal slettes etter bruk da nettet endrer seg kontinuerlig  

- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke  

- Må ikke offentliggjøres da det er unntatt offentligheten jf. offentleglova § 13 og 

kraftberedskapsforskriften § 6-2 

- Må ikke anses som kabelpåvisning 

 
4.2 Inntegning på plankartet 

Nettselskapet informerer om at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres planen, 
herunder plankartet. Høyspentkabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Lede viser til 
beredskapsforskriften § 6-2 og NVEs veiledning til beredskapsforskriften pkt. 6.2.9.  

4.3 Elektromagnetisk stråling og støy  

Ved bygging i nærheten av elektrisk anlegg gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende avstandskrav til bygninger. Utbygger må ta hensyn til støy fra elektrisk 
anlegg ved utforming av ny bebyggelse. Eventuelle ulemper og avbøtende tiltak for planlagt 
bebyggelse i denne forbindelse er ikke vårt ansvar 

4.4 Kapasitet  

Basert på effektbehov fra utbygger avklares det om Lede har tilstrekkelig kapasitet i 
overføringsnettet frem til planområdet. Dersom dette ikke er tilfelle kan det bli behov for en mer 
omfattende planleggingsprosess fra vår side. Erfaringsmessig vet vi at en slik prosess kan ta lang tid.  

Vedlegg:  

Kart 
Ettersendes etter påske-Restriksjoner for høyspenningsluftledninger over 24 kV  
 
 
        

 Nicholai Fearnley 

 

 Senioringeniør Plan 

 Direkte   +47 35903040 

 Mobil   +47 98870881 
 Hovednummer +47 35518990 
 _______  

 
 
Lede AS 
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INFORMASJON 

Generelle restriksjoner gjeldende for angitte kraftledning: 

145 kV kraftledning Gokstad – Vindal har et klausulert byggeforbudsbelte på totalt 25 meter, det vil si 

12,5 meter til begge sider fra mastenes senter.  

1. Byggeforbudsbeltene gjelder mellom til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, 

takutspring, vegg, sålekant mm.) og det godtas ikke noen form for bygningsmessig aktivitet 

innenfor dette området uten godkjennelse fra Lede AS.  

 

2. Det tillates ikke etablering av veier, vegskilt, gatelys, parkeringsplasser, lagerplasser, m. v. 

innenfor det klausulerte byggeforbudsbeltet uten at Lede AS er forelagt planer for dette og 

søknad er godkjent.  

 

3. All bruk av kraner og heiseanordninger nærmere kraftledningen enn 30 m, skal i god tid 

varsles Lede AS, slik at overvåking kan foretas og eventuelt kraftledningen utkobles.  

 

4. Lede AS skal til enhver tid ha adgang til fundamenter, master og liner med nødvendig utstyr 

for å kunne utføre drift og vedlikehold.  

 

5. Det må ikke forekomme gravearbeider nærmere enn 5 m fra master og kabelanlegg uten 

netteiers godkjennelse.  

 

6. Det skal være en frisone på minst 3 m mellom mast og parkeringsplass samt skulder for vei 

og gang- / sykkelvei. Parkeringsplass og vei skal avgrenses mot mast med «ikke flyttbar» 

delestein eller autovern. Etablering av parkeringsplasser innenfor byggeforbudsbeltet skal på 

forhånd godkjennes av Lede AS.  

 

7. Det tillates ikke heving av terrenget innenfor byggeforbudsbeltet før det er fremlagt planer for 

dette og disse er godkjent av Lede AS.  

 

8. Innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte tillates ikke beplantning med høytvoksende trær 

som må felles eller toppes når de vokser opp under ledningene. Det kan imidlertid tillates at 

det beplantes med lavtvoksende prydbusker eller dvergfuru som ikke vil skape slike 

problemer.  

 

9. Lekeplasser, idrettsplasser eller plasser hvor det periodevis kan oppholde seg mennesker 

tillates ikke etablert innenfor kraftledningens klausulerte byggeforbudsbelte.  

 

10. Veier, gangstier, fortau og sykkelstier som krysser eller parallellføres under kraftledningen må 

ha en høyde mellom topp veilegeme og nærmeste strømførende line på minst 7,7 m i 

ugunstigste tilfelle, det vil si ved skeiv islast eller + 80º C ledertemperatur. Krav til fri høyde 

under normale driftsforhold vil være høyere og må beregnes for det enkelte tilfelle.  

 

11. Signalkabel skal ha direkte avstand til de strømførende linene på minst 6 m i ugunstigste 

tilfelle.  

 

12. Direkte avstand mellom lampehode for belysningsmaster og nærmeste strømførende line skal 

være minst 4,7 m. Plassering av høye belysningsmaster for idrettsanlegg i nærheten av 

kraftledninger må avklares i hvert tilfelle.  

 

13. Samtlige kostnader med omlegging av regionale elanlegg i forbindelse med reguleringer og 

prosjekter må dekkes av tiltakshaver i sin helhet.  

Lede informerer også om at det er ikke anbefalt å etablere permanente oppholdssted i områder med 

beregnede verdier som er lik eller overstiger 0,4 µT.  
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Emne: Ny skole Vesterøya - Kommuneoverlegens uttalelse til intern høring - Varsel om 
regulering - Høring av planprogram 
 
Vi viser til varsel fra Sandefjord kommune ved Eiendomsseksjonen, om høring av 
planprogram for ny skole på Vesterøya og varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for to 
alternative tomter, tomt Nord, alternativ A og B, og tomt Syd. Det varsles regulering av begge 
områdene, men hensikten er å utarbeide reguleringsplan for ett av alternativene.  
 
Kommuneoverlegen og miljørettet helseverns uttalelse gis etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler mv. (heretter omtalt som forskriften) hjemlet i 
folkehelseloven. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i skoler fremmer helse, trivsel og 
gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Ved valg av 
beliggenhet for nye skoler skal forskriftens formål ivaretas.  
 
Krav til nye skoler 
I henhold til forskriften § 8. skal det ved valg av beliggenhet tas hensyn til trafikkforhold, 

luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og 
topografi. Veileder til forskriften for skoler, Miljø og helse i skolen- IS-2073, viser til at 
overnevnte miljøfaktorer inkluderer tilgjengelighet, adkomst, trafikkmønster, 
parkeringsforhold, gang- og sykkelveier, grunnforurensning, ulykkesrisiko, tur- og 
rekreasjonsområder, lokalklimatiske forhold, solforhold, rasfare, radon, oversvømmelse og 
avstand til kraftlinjer og transformatorstasjoner.  
 
I planprogrammet er det opplyst at det i forbindelse med reguleringsplanen vil gjennomføres 
konsekvensutredning, herunder en ROS-analyse av alle risiko- og sårbarhetsforhold. Vi 
vurderer at de aktuelle overnevnte miljøfaktorene i hovedsak enten er hensyntatt i valg av 
tomtealternativer, eller er planlagt ivaretatt i konsekvensutredningen.  
 
 
Vi har likevel følgende kommentarer til planprogrammet og tomtealternativene:  
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
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Utearealer 
Skoler skal planlegges slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile, jf. forskriften §§ 9 
og 10.  
 
Fysisk aktivitet 
Veileder IS-2073 fremhever at skolens utearealer må tilrettelegge for allsidig fysisk aktivitet, 
gi rom for sosial lek og møteplasser, gi trygghet og være trivselsskapende, for alle elever. De 
minste elevene bør i tillegg ha mulighet til skjermede områder for sine aktiviteter. Nyere 
forskning peker på at variert terreng og innslag av natur både kan gi fysiske og psykiske 
fordeler, fordi det kan fremme variert lek og øke aktivitetsnivået1.  
 
Av planprogrammet fremkommer det at tomt Syd er det alternativet som har størst tilgang til 
varierte utearealer, med koller og skog som kan benyttes til frilek. I tillegg er tomten tett på 
friluftsområder, idrettsanlegg og turveier. Dette gir økt mulighet for variert aktivitet, rekreasjon 
og mestringsopplevelser. Ettersom elevene tilbringer store deler av dagen på skole og SFO, 
kan skolens uteareal ha betydning i å hindre inaktivitet, og motivere elevene til å nå de 
nasjonale anbefalingene om å være fysisk aktive minst 60 minutter daglig2.  
 
Elevrådet på skolene som vurderes nedlagt, bør få anledning til å medvirke til utformingen av 
uteområdet og til aktivitetsmulighetene på den nye skolen.  
 
Arealnorm – Tilstrekkelig størrelse på utearealet 
Gjeldende arealnorm ved store skoler, som har mer enn 300 elever, er på ca. 15 000 kvm. 
For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 kvm. Tilleggsareal i rimelig nærhet, som for 
eksempel idrettsanlegg, skog og utmark, som skoler disponerer i skoletiden, vil normalt 
kunne regnes med i arealet3. 
 
I planprogrammet punkt 3. opplyses det at det i vurderinger av arealbehov er lagt til grunn en 
skole med plass til 560 elever og et uteareal på ca. 20 000 kvm. Denne størrelsen er fulgt 
opp i forslag til utearealet på de aktuelle tomtealternativene.  
 
Etter arealnormen bør imidlertid utearealet for dette antall elever være noe større. Dersom 
arealnormen skal avvikes i vesentlig grad, må god tilgang til tilleggsareal vektlegges. Tilgang 
på tilleggsarealer vil uavhengig dette være positivt for et godt og helsefremmende skolemiljø.  
 
Tomt Syd har den beste tilgangen på attraktivt tilleggsareal, og utpeker seg som det beste 
valget i denne sammenheng.   
 
Trafikkforhold 
Skoler skal planlegges slik at skader og ulykker forebygges, jf. forskriften §§ 8 og 14. I dette 
ligger det blant annet trafikksikkerhet.  
 
Planprogrammet har et stort fokus på trafikksikkerhet, og vår vurdering er at gjennomførte og 
planlagte utredninger for å avdekke behov for tiltak, og gjennomføring av tiltak, vil ivareta 
forskriftens bestemmelser på dette punkt.  
 
Vi vil allikevel påpeke at områder med biltrafikk bør plasseres lengst mulig unna elevenes 
utearealer. På tomt Nord, alternativ A og på tomt Syd er parkeringsplass/trafikkavvikling/ 
varelevering og elevenes uteoppholdsareal planlagt plassert på hver sin side av skolebygget. 
Bygget vil da fungere som en fysisk barriere mellom elevene og trafikken. Utearealet til tomt 
Syd er også helt skjermet fra øvrig trafikk. Dette er ikke bare gunstig både i 

                                                
1 NMBU, 2019: Uteområder i barnehager og skoler  - Hvordan sikre kvalitet i utformingen 
2 Helsedirektoratet 2019: Fysisk aktivitet for barn og unge: Fysisk aktivitet for barn, unge, voksne, eldre og gravide - Helsedirektoratet 
3 Helsedirektoratet 2014: «Miljø og helse i skolen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.», IS-2073 

file:///C:/Users/tarbor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TMSYYARV/Uteområder%20i%20barnehager%20og%20skoler%20%20-%20Hvordan%20sikre%20kvalitet%20i%20utformingen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen
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skolesammenheng, men også når skoleområdet blir brukt til lek og aktivitet på ettermiddag 
og helg.  
 
Ved detaljplanlegging må det sikres at gang- og sykkelforbindelser blir skjermet fra bilene. 
 
Støy 
Skolens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold, jf. forskriften § 21.  
 
Tomt Nord alternativ B er utsatt for veitrafikkstøy fra Vesterøyveien. I forsalg til plassering er 
skolebygget og utearealet planlagt plassert delvis i gul støysone. I planprogrammet blir det 
opplyst at ved valg av denne tomten skal det utredes hvordan skolen skal få tilfredsstillende 
støyforhold inne og ute. 
 
Ifølge Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (t-
1442/2016) er gul sone en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å 
tillate etablering av blant annet skoler. Skolebygg i gul sone bør bare tillates dersom man 
gjennom avbøtende tiltak (støyskjerming ved kilden) tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3 i 
T-1442/2016 på uteoppholdsarealet og utenfor vinduer til undervisningsrom. Veileder til t-
1442, M-128, viser til at hele utearealet som skal brukes til lek og aktivitet som hovedregel 
bør tilfredsstille støygrensene. 
 
Av foreløpige tegninger fremkommer det at skolebygget er tilpasset støysituasjonen ved at 
flerbrukshall har beliggenhet nærmest Vesterøyveien. I planprogrammet opplyses det at 
bygningskroppen også vil fungere som en støyskjerm for utearealet.  
 
Til tross for at skolebygget vil fungere som en støyskjerm for store deler av utearealet, ser vi 
det som sannsynlig at denne skjermingseffekten ikke vil omfatte arealene lengst mot sør. Vår 
vurdering er at retningslinjens grenseverdier må tilfredsstilles på hele utearealet, og at dette 
trolig vil kreve støyskjerm mot deler av Vesterøyveien.  
 
Dersom det planlegges undervisningsrom mot Vesterøyveien, vil tilfredsstillelse av 
grenseverdiene ved fasade trolig også kreve støyskjerm mellom skolebygg og vei. Hvis 
støyskjerm ikke er tilstrekkelig for å oppnå tilfredsstillende lydnivå, må det vurderes andre 
skjermingstiltak, som at skolens planløsning tilpasses støysituasjonen. Lokale 
skjermingstiltak på fasaden/utenfor vinduene til undervisningsrommene vil ikke tilfredsstille 
retningslinjen.  
 
Luftkvalitet 
Lokal luftkvalitet eller risiko for luftforurensning er av betydning ved valg av beliggenhet for 
nye skoler, jf. § 8.  
 
Det er ingen åpenbare grunner til at luftkvaliteten ikke skal være akseptabel ved alle 
tomtealternativene. Luftutskifte antas å være godt, og med hensyn til luftforurensing har 
tidligere målinger vist at luftkvaliteten i Sandefjord i all hovedsak overholder gjeldende 
grenseverdier4. Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste for luftkvalitet viser heller ingen 
overskridelser av grenseverdiene i de aktuelle områdene.  
 
Vi ser det uansett ikke som fordelaktig å legge en ny skole nær en relativt trafikkert vei, hvor 
det i tillegg er sannsynlig at trafikken kan øke som følge av tiltaket. Dette med hensyn til at 
barn er en av gruppene som er spesielt sårbare for luftforurensning, og at elever gjerne 
tilbringer store deler av dagen på skole og SFO5.  

                                                
4 Sandefjord kommune, «Lokal luftkvalitet», hentet fra URL 26.03.21: Sandefjord - Lokal luftkvalitet 
5 Miljøverndepartementet 2012: «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen – T-1520», hentet fra URL 26.03.21: 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging - regjeringen.no 

https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/klima-og-miljo/Lokal-luftkvalitet/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1520-luftkvalitet-arealplanlegging/id679346/
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Tomt Nord, alternativ A er mer skjermet fra Vesterøyveien enn alternativ B, mens tomt Syd 
ligger helt skjermet fra større veier, og anses som de beste alternativet med hensyn til 
luftkvalitet.   
 
Klimaforhold 
Alle alternativene og forslag til bygningsplassering og uteareal legger opp til løsninger som 
gir gode solforhold. Det bør imidlertid også gjøres vurderinger av om det er dominerende 
vindretning(er) som kan påvirke trivselen på utearealene negativt. Dette gjelder spesielt for 
tomt Nord, som ligger mye mer åpent i terrenget enn tomt Syd. 
 
Høyspent og elektromagnetisk stråling 
Ved regulering av en skole på det nordre tomtealternativet viser planprogrammet til at 
utbredelsen av elektromagnetiske felt vil utredes i tråd med myndighetens 
varsomhetsprinsipp. Varsomhetsprinsippet innebærer at den som planlegger nye bygg nær 
høyspentlinjer der barn har langvarig opphold, må utrede om magnetfeltnivå kan bli høyere 
enn 0,4 μT i snitt over året. I så fall skal det vurderes tiltak for å redusere feltnivåene. 
 
I forslag til plassering av skolebyggene på tomt Nord, alternativ A og B, er både 
skolebyggene og utearealet lagt utenfor faresone for høyspent. Vi minner om at 
utredningsnivået gjelder for bygninger og ikke for uteoppholdsareal og lekeplasser. Det er 
dermed ingen grunn til å legge utearealer utenfor arealer som eventuelt skulle vise seg å 
overstige utredningsnivået.  
 
Radon 
Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler. Alle skoler skal ha så lave 
radonnivåer som det er praktiskmulig å få til. Ifølge NGUs radonkart er aktsomhetsgraden for 
radon ved de to tomtealternativene moderat til lav.   
 
Oppsummert vurdering 
Basert på de opplysningene som er tilgjengelige på nåværende tidspunkt, herunder delvise 
utredninger av tomtealternativene, er vår helhetsvurdering er at tomt Syd er tomtealternativet 
som i størst grad tilfredsstiller forskriftens krav. Denne vurderingen forutsetter naturligvis at 
blant annet risiko knyttet til Jotuns anlegg på Vindal vurderes som akseptabel. Det skal 
samtidig nevnes at det ikke er miljøforhold ved alternativ Nord, A eller B, som gjør tomtene 
uegnet etter forsiktenes krav.  
 
Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 
Før skolen tas i bruk skal kommunen, i henhold til § 6, godkjenne skolen etter forskriften. I 
Sandefjord kommune er godkjenningsmyndigheten delegert til kommuneoverlegen.  
 
Godkjenningsprosessen av nye tiltak deles i to trinn, hvor første trinn er dette samtykket til 
planer. Andre trinn vil være godkjenning av virksomheten. Samtykke bør gis samtidig med at 
plan- og bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden for tiltaket. 
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