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Emne: Avfallsplan - tilleggsnotat til sak 278/17 
 
Rådmannen ønsker å gi noe tilleggsinformasjon til saksfremlegget og ber formannskapet avklare 
forståelsen av tilleggspunkt i HMP sin innstilling i saken.  
 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker behandlet sak 227/17 «Avfallsplan for Sandefjord kommune» i 
sitt møte 1.11.2017 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Avfallsplan for Sandefjord kommune 2018-2021 med tilhørende tiltaksplan og beregninger 
vedtas. 

2. Sandefjord kommune legger til grunn at opplevelsessenteret på Rygg skal være en 
tilleggstjeneste i VESAR. 

3. Rådmannen får fullmakt til å starte forhandlinger med VESAR for å gjennomføre tiltakene 
som er beskrevet i saken. 

4. Adm.bes vurdere en alternativ plassering av et avfallsmottak sentralt plassert i kommunen. 
Det vurderes også to mindre mottak sentralt i gamle Andebu og Stokke. 

5. Målsetningen for materialgjenvinning settes til 70 %. 
 
Punkt 4 og 5 kom som tilleggspunkt til rådmannens innstilling i saken.  
 
Økonomi omtalt i saksfremlegget 

 
Av saken fremgår at det skal iverksettes tiltak i kommende økonomiplanperiode, både på drifts- og 
investeringsbudsjettet. Driftstiltakene skal iverksettes fra 2018 og konsekvensene av disse tiltakene er 
innarbeidet i budsjettforslaget fra rådmannen. Når det gjelder investeringene får disse effekt først i 
2019.  
 
På bakgrunn av at avfallsplanen ble klar helt mot slutten av budsjettarbeidet, og at investeringene først 
skal gjennomføres fra 2019, ble det i budsjettarbeidet og gebyrberegningen lagt til grunn at disse 
konsekvensene kan innarbeides i neste økonomiplanperiode – 2019 -2022. 
 



 

Side 2 av 3 

 

Saksfremstillingen for avfallsplanen har imidlertid forutsatt at alle økonomiske konsekvenser (drift og 
investering)  er innarbeidet i rådmannens forslag, og formuleringen i teksten er dermed ikke 
korrekt.  Foreslåtte investeringer fra 2019, bla til Kastet gjenvinningsstasjon, er ikke innarbeidet i 
tallgrunnlaget, men vil komme til uttrykk i fremtidige budsjett og gebyrberegninger. 
 

 
Forhandlinger med VESAR 

 
I avfallsplanens tiltaksdel er det forutsatt at det skal inngås avtale med VESAR om at innbyggere i 
Stokke og Andebu, som sogner til gjenvinningsstasjonen på Rygg, fortsatt skal kunne levere sitt 
husholdningsavfall der. For dette tilbudet må kommunen påregne en kostnad. Denne kostnadens 
størrelse il være avhengig av en fremtidig avtale med VESAR. Rådmannen har derfor behov for at 
vedtakets punkt 4 ses i lys av dette. Dersom evt to mindre mottak i Andebu og Stokke er tenkt til 
erstatning for dette tilbudet, bør derfor avklares.  
 
I denne vurderingen gjelder to forhold; enten to mindre mottak i gamle Stokke og Andebu som skal 
erstatte tilgang til mottaket på Rygg, eller to mindre mottak og samtidig tilgang til Rygg-tilbudet.  
Det er hensiktsmessig at dette er klart formulert i vedtaket slik at forhandlinger med VESAR kan 
påstartes. 
 
Alternativ innstilling kan da for eksempel være (dersom Rygg-tilbudet skal opprettholdes): 
 
4. Adm.bes vurdere en alternativ plassering av et avfallsmottak sentralt plassert i kommunen. Det 
vurderes også to mindre mottak sentralt i gamle Andebu og Stokke. Kommunen skal i tillegg kunne 
benytte avfallsmottaket på Rygg for de innbyggere som har dette som sitt nærmeste mottak. 
 
Evt (dersom nye anlegg skal erstatte Rygg-tilbudet): 
 
4. Adm.bes vurdere en alternativ plassering av et avfallsmottak sentralt plassert i kommunen. Det 
vurderes også to mindre mottak sentralt i gamle Andebu og Stokke. Kommunen skal da dekke 
tjenesten for avfallsmottak for alle sine innbyggere med egne anlegg. 
 
Konsekvens for kommuneplanarbeidet 
 

 

Plassering av avfallsmottak, bør vurderes i en kommuneplansammenheng. 
Rådmannen vurderer da at følgende tekst kan tas inn i planprogrammet: 
 
 
Det må gjøres en mulighetsstudie for å finne arealer til følgende: 
 

1. Komplett gjenvinningsstasjon, sentralt i kommunen, lagt i gamle Sandefjord kommune. 
 

2. 2 mindre gjenvinningsstasjoner, med bemanning i ca. 50 timer per uke. 1 i gamle Andebu og 1 
i gamle Stokke. Dette skal sikre korte reiseavstander for alle abonnenter i Sandefjord 
kommune 

 
Studien må også vurdere konsekvensene av de forskjellige alternative forslagene, jamfør 
kommuneplanens krav. 
 



 

Side 3 av 3 

 

I samband med at kommuneplanen vedtas, skal det vurderes om arealer settes av til disse 3 objektene i 
kommuneplankartet. 
 
 
 


