
Offentlig ettersyn

Detaljregulering for ny skole på Vesterøya

Åpent møte 18.01.2023

Høringsfrist: 20.02.2023



Agenda

• Velkommen og presentasjon

• Kort gjennomgang av planprosessen

• Gjennomgang av reguleringsplanforslaget for ny Vesterøy 
skole

• Spørsmål og meningsytringer.



Prosessen

Varsel 

oppstart: 

Høst 2021

6 ukers frist

Høring

Høringsfrist: 

20.02.23

1.Gangs behandling i

utvalget for Miljø- og 

plansaker 14.12.22

2. Gangs behandling i 

utvalget for Miljø- og 

plansaker

Sluttbehandling/

planvedtak i 

kommunestyret 

Planen utarbeides

+Saksbehandling

Klage

4 ukers frist



Planområdet:



Vestre del av planområdet



Østre del av planområdet



Flyfoto



Planforutsetninger

• Bestillingen fra politisk hold er å vurdere sammenslåing av skolene 
Ormestad, Framnes og Vesterøy skoler. 

• «Tomt syd» er valgt etter en lengre silingsprosess. 

• Reguleringsplanen skal tilrettelegge for ny skole på den valgte 
tomten. 

• Området ligger som LNF i gjeldende kommuneplan (2019 – 2031). 

• Er foreslått som skoletomt i ny kommuneplan (2023 – 2035). 
Regionale myndigheter har ikke innsigelse til arealendringen i 
kommuneplanhøringen



Planforutsetninger

• Området har påviste kulturminner. Fylkeskommunens konklusjon er 
at funnet har liten pedagogisk verdi, da den ligger under 
jordoverflaten. Må søke frigiving av funnet før en evt. utbygging. 

• Naturverdier (hul eik) og viktig bøkeskoglokalitet innenfor 
planområdet.

• Det er påvist kvikkleire på deler av tomta. Områdestabilitet er 
vurdert som OK.

• Området berører 13,9 daa. dyrka mark – Matjordplan utreder flytting 
jordforbedring og nydyrking av til sammen 27 daa. nytt areal øst for 
dagens Vesterøy skole.



Planforutsetninger

• Nærhet til vei, og behov for kryssing av flere hovedveier på Vesterøya.

• Avkjørsel planlegges fra Industriveien, med gang- og sykkeltilbud fra flere 
lokale veier inn mot skolen.

• Industriveien og Vardeveien har ferdig regulerte G/S- prosjekter som kan 
bidra til trafikksikkerhetstiltak. 

• Anbud Industriveien vinter 2023 – Igangsetting før sommer 2023. 
Anleggslutt i løpet av vår 2025.

• Veløyveien mangler G/S- tilbud. Innledende møte med Fylkeskommunen 
er avholdt. Reguleringsplan igangsettes snart. 



Trafikkberegninger – dagens/ fremtidig trafikk
Vurdering av slippsoner 



Beregnede avstander til ny skole



Mulighetsstudiet





Illustasjoner

Skolen sett fra Industriveien: Skolen med skolegård sett fra syd:









Befolkningsprognoser - Fremskrivinger:

• Generelt i kommunen øker antall bosatte fremover, men økningen er aller 
størst i kategorien 67 +

• Skolen dimensjoneres for ca. 560 barn – Det er 508 barn på dagens tre 
skoler – Elevtallsprognoser viser at elevtallet skal gå noe ned de neste 

årene.



Finne plandokumentene: 

• Sandefjord – Forside

https://www.sandefjord.kommune.no/
https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/arealplaner/reguleringsplaner/offentlig-ettersyn-av-reguleringsplaner/detaljregulering-for-ny-skole-pa-vesteroya--tomt-sor/
https://www.sandefjord.kommune.no/


Tilgjengelige dokumenter i saken



Informasjon om ny skole- og barnehagestruktur

• Informasjon finnes på nettsiden: 

• https://barnehage-og-skolestruktur.sandefjord.kommune.no/

https://barnehage-og-skolestruktur.sandefjord.kommune.no/


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse 
til en av følgende:

• Saksbehandler: Ivar Holt – Eiendomsseksjonen, tlf.: 90509804 
eller epost: Ivar.Holt@sandefjord.kommune.no

• Saksbehandler: Roar Rabbevåg - seksjon for byggesak og 
arealforvaltning, tlf.: 33 41 63 86 eller e-post:

Roar.Rabbevag@sandefjord.kommune.no

mailto:Ivar.Holt@sandefjord.kommune.no
mailto:Roar.Rabbevag@sandefjord.kommune.no


Høring:

• Innspill sendes på e-post til: 

Postmottak@sandefjord.kommune.no

• Eller med brev til:

Sandefjord kommune

Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Pb. 2025

3202 Sandefjord

• Høringsfristen er: 20.02.2023


