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12/14   

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRA MØTE DEN 28.01.2014  

 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Møtebehandling: 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

  

13/14   

REVISJON AV KOMMUNEPLANEN  

 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 

 

1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel som vist i planbeskrivelse inkludert 

handlingsdel, datert 28.01.2014 og areadel, datert 13.01.2014, sendes ut på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 21. mars 2014. 

 

2. Det utarbeides forslag til prosjekt for flytting av matjord fra Sørby/Virik området til 

bruk for nydyrkning eller jordforbedring. Når forslag til prosjekt foreligger, søkes det 

om tilskudd til gjennomføring fra statlige og regionale myndigheter.  

 

 

Møtebehandling: 

Tor Steinar Mathiassen, Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Rådmannens innstilling vedtas med følgende tillegg: 

 

1. Sandefjord kommune kan vurdere sammenkobling av kvartaler/bygninger i sentrum av 

byen. 

2. Det gamle steinbruddet på Fokserød endres til kombinasjon: Næring/råstoffutvinning. 

3. Næringsarealet på Thorøya tilhørende A/S Thor Dahl endres til status næring/bolig 

 

 

Bjørn Ole Gleditsch, Høyre fremmet følgende forslag som et tilleggspunkt til Høyres forslag: 
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4. Protokollen fra BY 19/12-13 legges ved. 

 

***** 

 

Pournima Namdeo Patil, Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag på vegne av 

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti: 

 

Overordnede mål for kommunens utvikling 

Redaksjonell endring: Underkapitel ”Utfordringer” tredje avsnitt foreslås som følger: 

En sentral utfordring vil være å bedre folkehelsen i kommunen. Kommunen utpeker 

seg også negativt i forhold til landsgjennomsnittet på følgende områder: 

 Færre personer …..osv 

Resten av avsnittets beskrivelse av situasjonen i kommunen flyttes til side 16, til 

underkapitel ”Innledning”. 

 

Justering av delmål 

2.  Opprettholde et aktivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å utvikle et 

bærekraftig næringsliv med høy verdiskapning. 

6.  Ha et tilstrekkelig tilbud av boliger til alle grupper av boligsøkere. 

 

Nytt delmål: 

8.  Alle vurderinger og avgjørelser skal ha et klima og miljøperspektiv. 

 

Økonomiske forutsetninger 

Endring av tekst 

Andre avsnitt, setningen ”Dette betyr at innbyggerne i Sandefjord må forvente et noe 

lavere tjenestetilbud enn det innbyggere i andre kommuner mottar.” fjernes.  

 

Kultur og fritid 

Endring av tekst 

s.11 underkapitel ”idrett” : Setningene ” En ny, stor flerbrukshall bør bygges. I 

barneskolekretsene bør en i fremtiden vurdere å bygge flerbrukshall i stedet for 

gymnastikksaler. ” tas ut og erstattes med ”Det skal bygges flerbrukshaller i 

skolekretsene, i stedet for gymnastikksaler.” 

 

Justering delmål 4 s 14. 

Tilrettelegge og videreutvikle anlegg for varierte aktiviteter for byens i lag, frivillige 

organisasjoner og innbyggere, både sommer og vinter med hovedfokus på 

forebyggende folkehelse. 

 

Nytt delmål: 

7. Det etableres kunstfrossen isflate i badeparken, med kombinasjon kunstgress om 

sommeren og is om vinteren. Det utredes mulige måter for utlån/leie av skøyter og 

sikkerhetsutstyr. 

 

Læringstilbudet 

Tilføyelse 
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Til underkapitel ”Innledning” 

Tilføye i avsnitt nr 3, i setning nr 3: Antallet barn og unge som opplever mistrivsel skal 

reduseres og alle barnehager og skoler skal ha en nulltoleranse mot mobbing. 

 

Nytt avsnitt fire: 

Sandefjord kulturskole er av uvurderlig betydning for kulturaktivitetene og 

kulturarbeidet i Sandefjord kommune. Kulturskolen har som oppdrag å introdusere alle 

barn og unge til kulturlivet i Sandefjord. Et omfattende samarbeid mellom 

kulturskolen, barnehagene og skolene er viktig for å nå bredden blant barn og ungdom 

i Sandefjord. Kulturskolen skal i så måte bidra til å styrke skolens dannelsesoppgave 

og ivareta rettferdighet, mangfold, demokrati og ytringsfrihet. 

Tilføyelse  

Underkapitel ”Samarbeid i hjemmet” 

Tilføye setning nr2: Barnehagen og skolen skal være tydelige på hva som forventes av 

foreldre for at deres barn skal lykkes med de utfordringer de møter, samt å gi 

nødvendig støtte for at dette målet kan oppnås. Samtidig som et samarbeid mellom 

skolene legger til rette for erfaringsutveksling og samhandling. 

 

Redaksjonell endring 

Underkapitel ”Mål” 

Alle barn og unge i Sandefjord Skal nå sitt iboende læringspotensiale, samt oppleve 

mestring og tilhørighet. 

 

Tilføyelse 

Underkapitel ”Hovedmål skole” 

Nytt avsnitt: Sandefjord Kulturskole skal gi alle barn og unge i Sandefjord de beste 

muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner og iboende skaperkraft og bidra til at 

elevene utvikler en vedvarende interesse for kunst og kultur.  

 

Tilføyelse 

Underkapitel ”Delmål skole” 

Tilføye punkt 5: og innføre nulltoleranse mot mobbing. 

 

Kulturskolen 

…..(trenger delmål)…… 

 

Nytt delmål: 

Underkapitel ”Delmål barnehage” 

7.  Styrke tilbudet av kommunale barnehager i Sandefjord. 

 

Forebyggende arbeid, helse og omsorg 

Endring av tekst 

Underkapitel ”Folkehelse” 

Linje syv ” Dersom levekårene skal bedres i Sandefjord er det sentralt at kommunen 

lykkes i integreringsarbeidet” tas ut. 

 

Nytt underkapitel ”Levekår” 
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Dersom levekårene skal bedres i Sandefjord kommune er det sentralt at kommunen 

koordinerer innsatsen ved å øke samhandling og samarbeid mellom alle berørte etater, 

frivillige organisasjoner og andre interesserte parter.    

 

delmål: 

 

 Det legges til rette for å etablere et eget tverrfaglig fagforum for 

kommuneansatte som arbeider med problematikken knyttet rundt levekår. Et 

åpent møte med frivillige organisasjoner og andre interesserte parter minst to 

ganger i året.  

 Det bør lages en konkret og innholdsrik handlingsplan med konkrete tiltak og 

tidsfrister. 

 

Nytt underkapitel ”integrering” 

Mennesker med minoritetsbakgrunn skal ha reelle muligheter for deltagelse i 

lokalsamfunnet. Et mangfoldig samfunn innehar viktige ressurser i dagens og 

morgendagens samfunn. Integrering er en toveisprosess som krever innsats fra alle 

parter. Det er viktig å ivareta dette ved å aktivt og målrettet arbeide for en vellykket 

integrering. Å skape forståelse mellom mennesker på tvers av kulturelle og etniske 

skillelinjer skal stå sentralt i kommunens arbeid.  

 

Hovedmål:  

Sandefjord kommune skal fremstå som en foregangskommune for integrering. * 

 

Delmål  

1: Det utarbeides en generell handlingsplan for mangfold og inkludering, utover kun 

deltagere i introduksjonsprogrammet.   

2: Det skal legges til rette for et effektivt samarbeid mellom kommune, 

innvandrerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og andre interesserte parter. 

3: Det skal legges til rette for effektivt tverrfaglig samarbeid mellom kommunale etater 

som arbeider med integrering. 

4: Holdningsskapende arbeid skal vektlegges bl.a ved å legge til rette for og styrke 

møteplasser hvor mennesker med ulik kulturell bakgrunn kan treffes. 

5: Det skal initieres et samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner, NAV og partene i 

arbeidslivet for aktivt å fremme sysselsetting. 

 

Tillegg til underkapitel ”mål og tiltak” 

Delmål 

8.  Kommunen skal fremstå som en foregangskommune for integrering.   

9.  Kommunen skal styrke helsefremmende og forebyggende tiltak til rus og til 

psykiatri. Opprettholde LAR og Optimisten  

10.  Tjenestetilbudet skal styrkes gjennom tverretatlig samarbeid 

11.  Starte planlegging av kapasitetsøkning på heldøgns omsorgsplasser, sykehjem. 

 

Klima og energi 
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Justering av delmål 

5.  Kommunen skal være en aktiv pådriver for å etablere fjern- og nærvarmeanlegg 

basert på fornybar energi. 

 

Samarbeid mellom kommunen og næringslivet 

Endring av tekst 

Underkapitel ”mål” 

Første setning endres til: Kommunens overordnede ambisjon er å utvikle et 

bærekraftig næringsliv med høy verdiskapning. 

 

Justering av delmål 

4. Utvikle yrkes og fagopplæring i samarbeid med partene i næringslivet. 

5. Tilrettelegge for praksisplasser, lærlingplasser og traineordninger i samarbeid 

mellom partene i næringslivet og det offentlige. 

 

Nytt delmål: 

9. Det skal initieres et samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner, NAV, 

arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for aktivt å fremme sysselsetting. 

 

Sandefjord kommune som organisasjon 

Endring av kulepunkter 

Under delmål ”hvordan sikre rekruttering” 

Kulepunkt fire : Etablere heltidskultur innenfor Sandefjord kommune  

Kulepunkt fem strykes. 

 

Nytt kulepunkt  

Kommunen skal arbeide aktivt og målrettet for å redusere antall ufrivillige 

deltidsstillinger 

 

Nytt avsluttende kulepunkt: 

”Medvirkning fra kommunens ansatte skal være sentralt i alt endrings- og 

utviklingsarbeid i kommunen.” 

 

Arealdel  

 Følgende endringer i forhold til rådmannens innstilling: 

I tillegg til rådmannens foreslåtte områder til boligbygging skal disse 

konsekvensutrededeområder også være med som framtidige boligområder: 

  

  (U.nr 30) Freberg Vestre og (U nr 25) Neskroken, og (U nr 35) 

Furustadskogen/Krokenskogen ), ( u.nr 6) Furustadskogen, (u.nr 20) 

Solli/Hørdalen delområde B, (u.nr 36 delområde B, (u.nr 46 ) 

Rønningåsen/Bergan store 

 

I tillegg skal følgende endringer presiseringer og føringer tilføyes: 

 

 I tilfelle at Tivolitomta utbygges, skal det i planperioden innarbeides et 

parkeringsanlegg sentrumsnært, for eksempel i Preståsen. En utbygging av 

Tivolitomta skal ikke delfinansieres ved etablering av leiligheter. Det fremmes 
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egen sak om alternative løsninger og kostnadskalkyler. 

 

  En utbygging av Høgenhallområdet skal prioriteres som fremtidig boligområde 

før Sørbyfeltet og andre store områder som innbefatter store områder med 

dyrket mark. Det skal gis føringer i forhold til utbyggingen i tråd med kriteriene 

og finansieringsordningene slik at det tilrettelegges for en variert og sosial 

boligbygging.  

 

  Når det gjelder hytteområder skal område A,B og C i innspill H16 

konsekvensutredes. 

 

   I forhold til framtidige næringsområder, skal området øst for Torp utvikles i et 

samarbeide med Stokke, Jernbaneverket , private og offentlige interessenter og 

de nye sentrale politiske myndigheter. En konkretisering av alternativer og 

framdrift skal foreligge innenfor denne 4 års perioden. 

 

 Prioriteringene i planperioden bør være mest mulig i overensstemmelse med 

RPBA, være bynært, i minst mulig grad ta dyrket mark og det skal ikke være 

enkelt å få dispensasjon til spredt bebyggelse i LNF områder. 

 

  Arealbruken rundt IKEA etableringen må innarbeides i kommuneplanen. 

RPBA og ABC prinsippet legges til grunn for reguleringsplanen for dette 

næringsområdet. 

 

 Når det gjelder framtidig fortetting i sentrum, skal det ikke tillates eller gis 

dispensasjoner til  økte høyder i og i nærheten av sjøfronten 

 

  Ved framtidig utbygging/renovering av skoler , skal det bygges flerbrukshaller 

og ikke gymnastikksaler. Sambruk mellom skolens behov og idretten vil være 

både rasjonell og funksjonell for begge parter. 

 

 Framtidig boligbygging i større felt, skal der hvor det ligger til rette for det, 

ivareta hensyn til sosial boligbygging. I feltutbygging i størrelsesorden over ca 

50 boenheter skal det stilles krav om at 10 til 15 % av boenhetene skal 

tilfredsstille kravene til sosial boligutbygging. Helse og sosialutvalget definerer 

kriteriene for hva som skal defineres som sosial boligbygging. Eventuelt skal 

kommunen sikres en viss prosentandel av boenhetene for tildeling til selvkost 

for kommunen. Større feltutbygginger bør tilstrebes å ha en variert demografisk 

utbygging. 

 

 ”Som et virkemiddel for å motvirke sosiale forskjeller vil Sandefjord kommune 

aktivt utøve en boligpolitikk som ivaretar hensynes til førstegangsetablerere og 

andre som har vanskelig for å komme seg inn på boligmarkedet.” Kommunens 

tomtefond skal brukes aktivt til å kjøpe opp arealer for boligbygging. 

 

 Det skal utvises en svært restriktiv dispensasjonspraksis i forbindelse med 

bygging i 100-meters beltet og nedbygging av skogsområder og dyrka mark. 

 



  

Side 9 av 15 

 ”I områder avsatt til bolig innenfor 100-metersbeltet legges byggegrensen mot 

sjø i fasadelivet.” 

 

 ”Utvidelse av eksisterende bygninger i 100-metersbeltet skal skje bort fra 

sjøen”. 

 

***** 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Pournima N. Patil.  

 

Forslag fremmet av Pournima N. Patil falt med 3 mot 8 stemmer. Mindretallet bestod av 

Frode F. Anmarkrud, SV, Pournima N. Patil, AP og Tom Christian Blix, AP. 

 

***** 

 

Det ble votert punktvis over forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen.  

 

Forslag fremmet av Tor Steinar Mathiassen. 

Pkt 1 – ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 2 – ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 3 – ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer, mindretallet bestod av Frode F. Anmarkrud, SV,  

 Pournima N. Patil, AP og Tom Christian Blix, AP. 

 

***** 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Bjørn Ole Gleditsch.  

 

Forslag fremmet av Bjørn Ole Gleditsch, Pkt 4 – ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Formannskapets vedtak: 

 

1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel som vist i planbeskrivelse inkludert 

handlingsdel, datert 28.01.2014 og areadel, datert 13.01.2014, med følgende 

tillegg/endringer; 

 

1. Sandefjord kommune kan vurdere sammenkobling av kvartaler/bygninger i 

 sentrum av byen. 

2. Det gamle steinbruddet på Fokserød endres til kombinasjon: 

 Næring/råstoffutvinning. 

3. Næringsarealet på Thorøya tilhørende A/S Thor Dahl endres til status 

 næring/bolig 
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4.  Protokollen fra behandling av BY-sak 49/13 legges ved høringsutkastet. 
 

sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 21. mars 

2014. 

 

2. Det utarbeides forslag til prosjekt for flytting av matjord fra Sørby/Virik området til 

bruk for nydyrkning eller jordforbedring. Når forslag til prosjekt foreligger, søkes 

det om tilskudd til gjennomføring fra statlige og regionale myndigheter.  

 

 

 

  

5/14   

VENNSKAPSBYSAMARBEIDET  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

Møtebehandling: 

Audun Tjomsland, Høyre fremmet følgende forslag: 

 

1. Sandefjord kommune avslutter samarbeidet på administrativt og politisk kommunalt 

nivå. Vennskapsbyene består og samarbeide mellom kultur/idrett og andre frivillige 

organisasjoner ønskes videreført. 

 

2. Sandefjord kommune ser positivt på å innhente erfaringer fra andre kommuner, også 

utenlandske, hvor andre har lykkes og kan tilføre vår kommune nyttig kompetanse. 

 

***** 

 

Vidar Andersen, Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: 

 

Vennskapsbysamarbeid Varberg - Haderslev – Uuiskaupunki 

 

1. Vennskapskommunesamarbeidet på området der det er avtalt at den enkelte kommune 

skal støtte opp om besøk fra enkeltpersoner eller grupper/foreninger fra de andre 

vennskapsbyene videreføres. Sandefjord Kommunes kontaktansvar legges til 

Rådmannskontoret ved assisterende rådmann. 

 

2. Ved vennskapsmøte i Sandefjord 2015 legger Sandefjord fram forslag om å arrangere 

vennskapsmøte en gang i valgperioden, hvert fjerde år 

 

 

***** 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Vidar Andersen.  
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Forslag fremmet av Vidar Andersen ble falt med 7 mot 4 stemmer. Mindretallet bestod av 

Vidar Andersen, Frp, Tom Chrstian Blix, AP og Pournima N. Patil, AP og Bror-Lennart 

Mentzoni, KrF. 

 

***** 

Det ble votert over forslag fremmet av Audun Tjomsland.  

Forslag fremmet av Audun Tjomsland ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Mindretallet bestod 

av Vidar Andersen, Frp, Pournima N. Patil, AP og Tom Christian Blix, AP. 

 

 

 

Formannskapets vedtak: 

 

1. Sandefjord kommune avslutter samarbeidet på administrativt og politisk kommunalt 

nivå. Vennskapsbyene består og samarbeide mellom kultur/idrett og andre frivillige 

organisasjoner ønskes videreført. 

 

2. Sandefjord kommune ser positivt på å innhente erfaringer fra andre kommuner, også 

utenlandske, hvor andre har lykkes og kan tilføre vår kommune nyttig kompetanse. 
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STATUS I OPPFØLGING AV VEDTAK - HØSTEN 2013  

 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 

 

Informasjon om status i oppfølging av vedtak høsten 2013 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapet ønsker at saken legges frem 

for bystyret og at vedlagte oversikt over FS-saker kortes ned mht. saker som både har vært 

behandlet i FS og BY. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Formannskapet anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 

 

Informasjon om status i oppfølging av vedtak høsten 2013 tas til orientering. 
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REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPNING OG INNOVASJON - 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG VIDERE PROSESS  

 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 

 

Informasjon om kunnskapsgrunnlaget og videre prosess for RPVI tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling: 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets vedtak: 

 

Informasjon om kunnskapsgrunnlaget og videre prosess for RPVI tas til orientering. 
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SANDEFJORD BREDBÅND KF - BRUK AV LIKVIDE MIDLER  

 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 

 

1. Styrets vedtak om minimumslikviditet tas til etterretning. 

 

2. Likviditet utover minimum bør inntil videre benyttes til nedbetling av gjeld. 

 

Møtebehandling: 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets vedtak: 

 

1. Styrets vedtak om minimumslikviditet tas til etterretning. 

 

2. Likviditet utover minimum bør inntil videre benyttes til nedbetaling av gjeld. 

 

 

  

10/14   

TILRETTELEGGING FOR ET MARITIMT KOMPETANSESENTER PÅ 

TIVOLITOMTA  

 

Rådmannens innstilling: 
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Rådmannen anbefaler at formannskapet legger saken frem for bystyret med følgende 

innstilling: 

 

1. Det gjennomføres en prosess for mulig salg av Tivolitomta slik det fremgår av 

rådmannens bemerkninger. 

 

2. Formannskapet gis fullmakt til å ta stilling til tilbud og avklare videre prosess. 

 

 

Møtebehandling: 

Bjørn Ole Gleditsch, Høyre fremmet følgende forslag: 

 

1. Det gjennomføres en prosess for mulig salg av Tivolitomta slik det fremgår av rådmannens 

bemerkninger, med følgende endring: 

 

 Forpliktelsen for kjøper til å legge til rette for et Maritimt kompetansesenter skal også 

gjelde for et eventuelt kompetansesenter med annet innhold. Forpliktelsen forutsetter 

at interessenter til et kompetansesenter kan inngå forpliktende avtaler innen 

reguleringsplan vedtas. 

 

 Igangsetting av salgsprosessen gjøres først når det foreligger utsagn fra interessentene 

bak et Maritimt kompetansesenter, eller annet kompetansesenter, som tilsier at det er 

realistisk at planene kan realiseres. Formannskapet gis fullmakt til å ta stilling til 

igangsetting av salgsprosessen. 

 

***** 

 

Pournima Namdeo Patil, Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

"Tivolitomta " skal eies av kommunen.  

 

Arealet skal brukes til allmenn-nyttige formål som kommer byens innbyggere og 

framtidige generasjoner tilgode. 

 

Dette arealet er et av de mest sentrale områder i byen og skal utnyttes til 

aktivitetsskapende virksomhet i kommunal regi. 

 

Boligformål vil komme i konflikt med høyt aktivitetsnivå. 

 

Det skal foreligge en helhetlig reguleringsplan hvor "tivolitomta" sees i sammenheng 

med havneområdet.  Den helhetlige planen skal forelegges bystyret.  

 

***** 

 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Pournima Namdeo Patil.  

Forslag fremmet av Pournima N. Patil falt med 9 mot 2 stemmer. Mindretallet bestod av 

Pournima N. Patil, AP og Tom Christian Blix, AP. 
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***** 

 

Rådmannens innstilling falt enstemmig.  

 

***** 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Bjørn Ole Gleditsch.  

Forslag fremmet av Bjørn Ole Gleditsch ble vedtatt med 10 mot 1stemmer. Mindretallet 

bestod av Pournima N. Patil, AP. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Formannskapet anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 

 

1. Det gjennomføres en prosess for mulig salg av Tivolitomta slik det fremgår av rådmannens 

bemerkninger, med følgende endring: 

 

 Forpliktelsen for kjøper til å legge til rette for et Maritimt kompetansesenter skal også 

gjelde for et eventuelt kompetansesenter med annet innhold. Forpliktelsen forutsetter 

at interessenter til et kompetansesenter kan inngå forpliktende avtaler innen 

reguleringsplan vedtas. 

 

 Igangsetting av salgsprosessen gjøres først når det foreligger utsagn fra interessentene 

bak et Maritimt kompetansesenter, eller annet kompetansesenter, som tilsier at det er 

realistisk at planene kan realiseres. Formannskapet gis fullmakt til å ta stilling til 

igangsetting av salgsprosessen. 

 

 

 

 

  

11/14   

TILDELING AV NÆRINGSTOMT PÅ SØNDRE KULLERØD  

 

Rådmannens innstilling: 

Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 

 

Harley-Davidson Vestfold tilbys å kjøpe eiendommene Søndre Kullerød 2B og2C på 

de vilkår som er angitt i alternativ 2 i rådmannens saksfremstiling. 

 

 

Møtebehandling: 

Vidar Andersen, Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: 

 

Begge eiendommene på samlet 3931 kvm selges til 500 kr pr kvm. Dette gir en samlet 

salgspris på kr 1 965 500. 
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Den budsjettmessige mindreinntekten på kr. 0,4 mill. kr dekkes over Tomtepotten. 

Vedtaket gjøres med henvisning til kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) 

 

***** 

 

Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling og forslag fremmet av Vidar Andersen. 

Forslag fremmet av Vidar Andersen ble enstemmig vedtatt 

 

 

 

Formannskapets vedtak: 

 

Begge eiendommene på samlet 3931 kvm selges til 500 kr pr kvm. Dette gir en samlet 

salgspris på kr 1 965 500. 

 

Den budsjettmessige mindreinntekten på kr. 0,4 mill. kr dekkes over Tomtepotten. 

Vedtaket gjøres med henvisning til kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) 

 

 

  

 

 

EVENTUELT: 

 

 Ordføreren viste til omfang av gravearbeider og ønsket at det gis en orientering til 

formannskapet om hvordan kommunen har dialog med entreprenørene og setter 

rammer for aktivitetene. Formannskapet sluttet seg til dette. 

 Ordføreren orienterte om søknad til UNESCO om at Gokstadhaugen og andre 

vikingefornminner kommer på verdensarvlisten. 

 Ordføreren orienterte om at Color Line har igangsatt prosess mot voldgift. Det vil bli 

fremmet sak til formannskapet om videre håndtering. 

 Ordføreren informerte om at det i tilknytning til formannskapets møte den 4. mars vil 

bli gitt en orientering om status i planer for å bygge privat kino. 
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