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Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av 
planprogram for ny skole på Vesterøya. 
Planid 20210003. 
 
Bakgrunn 
I februar 2021 ble det varslet igangsetting av reguleringsarbeid for tomtene Nord og Syd. 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker vedtok i møte den 28.04.21 å stille arbeidet med disse tomtene i 
bero, og å utrede tomtene Kariåsen og Skottåker. Det foreligger nå fire alternative tomter for en 
mulig ny skole på Vesterøya. For disse er det bl.a. utarbeidet illustrasjoner som viser mulige løsninger 
for plassering av skoleanlegg. Det påpekes at mulighetsstudiene kun er illustrasjoner som viser en 
mulig løsning. Hvordan skolebygg, utearealer, atkomst og parkering m.m skal utformes vil bli 
bearbeidet og justert i den videre planprosessen.  

Varsel  
Sandefjord kommunen ved Eiendomsseksjonen varsler igangsetting av reguleringsarbeid for fire 
alternative tomter og høring av planprogram for ny skole på Vesterøya. Det varsles i henhold til plan- 
og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning. Planavgrensning for 
fire tomtealternativer, Nord og Syd, Kariåsen og Skottåker er vist på kartutsnittet på side 3.   

Formålet med planarbeidet er å velge tomt og legge til rette for bygging av en ny skole på Vesterøya 
for 1 – 7 trinn. 

Alternative tomter 
Planområdet for tomt nord er på ca. 100 daa. Innenfor området er det vurdert to alternative 
plasseringer av en skole. A: I vestre del mot Husebygrenda, og B: I østre del mot Vesterøyveien. I 
planområdet er det tatt med arealer for mulig atkomst fra Industriveien og to alternative atkomster 
fra Vesterøyveien. 

Planområdet for tomt syd er på ca. 76 daa. I dette området er det vurdert plassering av en skole med 
atkomst fra Industriveien. Arealene langs Industriveien er tatt med for å vurdere mulig slippsone, 
parkering og busstopp.  

Planområdet for Kariåsen er på ca. 108 daa. Planområdet omfatter arealene som i dag disponeres av 
idrettslaget til parkering og klubbhus, samt deler av baneanlegget. Arealene langs industriveien er 
tatt med for å ha mulighet til å utbedre busslommer og/ eller etablere slippsoner. I Husebygrenda vil 
det bli vurdert utvidelse av kjørebanen og regulering av fortau. Mot Vesterøyveien i syd og 
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Vesterøyveien 159 vil det bli vurdert gang-/sykkelvei, slippsone og parkering. Eiendommene Gbnr 
110/108 og 110/2 er tatt med i planområdet for å vurdere henholdsvis parkering og 
uteoppholdsarealer til en ev. ny skole. 

Planområdet for Skottåker er på ca. 44 daa. Planområdet følger i all hovedsak avgrensningen for 
gjeldende reguleringsplan for Skottåker. Arealene langs Vesterøyveien er tatt med for legge til rette 
for utbedring av kryss, avkjørsler og busslommer. 

Konsekvensutredning/ tomtevalg 
Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning. Forslag til 
planprogram datert 13.10.21 legges ut på høring. I planprogrammet er det innarbeidet vurderinger 
av tomtealternativene. 

Planprogram, mulighetsstudie og mobilitetsplan er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under 
kunngjøringer – reguleringsplaner – varsel om oppstart av reguleringsarbeid.  

Etter høring av planprogrammet vil Hovedutvalg for miljø-  og plansaker fastsette planprogrammet 
og ta stilling til hvilket tomtealternativ det skal utarbeides reguleringsplan for.     

Kontaktinformasjon  
Nærmere opplysninger om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til: 

Saksbehandler i Eiendomsseksjonen: Ivar Holt, tlf. 90509804, eller saksbehandler i Seksjon for 
byggesak og arealforvaltning: Roar Rabbevåg, tlf. 33416386. 

Kontordager/ Frist  
I forbindelse med igangsetting av planarbeidet holdes 10. og 17. november mellom 08.00 – 16.30 av 
til kontordager der naboer og berørte kan avtale møter med ovennevnte saksbehandlere.  

Den 15. November kl. 18.00 inviteres det til et åpent informasjonsmøte på Biblioteket i Sandefjord.  

Eventuelle merknader til varselet kan enten sendes digitalt til postmottak@sandefjord.kommune.no, 
eller ved brev til Sandefjord kommune, Seksjon for byggesak og arealforvaltning, postboks 2025, 
3202 Sandefjord, innen 29.11.21. Det er ikke nødvendig å sende inn tidligere innsendte merknader 
knyttet til tomtealternativene Nord og Syd. Disse vil bli tatt med i den videre saksbehandlingen. 

  

Med hilsen 
 
Ivar Holt 
saksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Planavgrensninger for tomtealternativene: Nord, Syd, Kariåsen og Skottåker. 


