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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 12.05.2021 - 045/21
Utbyggingsavtalen godkjennes under forutsetning at det spesifiseres at formålet ved det gule
huset endres til "det regulerte formål privat og offentlig tjenestegjøring."
Det gis opsjon til SMH Klokkerjordet AS for kjøp av areal vederlagsfritt, jamfør kartskisse, på 1200
kvm som Holmestrand komme skal overdra fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.
SMH Klokkerjordet overtar areal på 31 kvm vederlagsfritt fra Holmestrand kommune, jamfør
kartskisse, mot at det inngår i areal for parkeringsplasser i henhold til utbyggingsavtale.

Kommunedirektørens innstilling:
Holmestrand kommune godkjenner vedlagte utbyggingsavtale for Meny-tomta i Sande sentrum.

Det gis opsjon til SMH Klokkerjordet AS for kjøp av areal vederlagsfritt, jamfør kartskisse, på 1200
kvm som Holmestrand komme skal overdra fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

SMH Klokkerjordet overtar areal på 31 kvm vederlagsfritt fra Holmestrand kommune, jamfør
kartskisse, mot at det inngår i areal for parkeringsplasser i henhold til utbyggingsavtale.
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UTBYGGINGSAVTALE (L)(307226)
Vedlegg 1.1 Plankart - områderegulering (L)(393153)
Vedlegg 1.2 Planbestemmelse - vedtak 22.05.2017 - revidert
13.06.17 (L)(307976)
Vedlegg 2 Beskrivelse av områdemodellen (kap 714 i
planbeskrivelsen) (L)(307978)
Vedlegg 3 Kart over eiendommen (L)(393151)
Vedlegg 4.1 Utomhusplan (L)(393149)
Vedlegg 4.2 Utomhusplan med reguleringskart i bakgrunn
(L)(393150)
Vedlegg 5 Kartskisse for opsjon på erverv av eiendom
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(L)(393152)
Meny Sande. Verdivuderinger tomteparseller. Næringsareal

249162

12.05.2021 Behandling i Formannskap
Fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet, foreslått av Aleksander Leet, Høyre
Saken utsettes. Det skal redegjøres for hvilke konkrete tiltak, finansiert via områdemodellen, som må
gjennomføres. Videre må det beregnes og synliggjøres forpliktelser, kostnader og økonomisk risiko i
områdemodellen som en følge av dette.

Forslag til endring, foreslått av Espen Watne Andresen, Miljøpartiet De Grønne
Utbyggingsavtalen godkjennes under forutsetning at det spesifiseres at formålet ved det gule huset
endres til "det regulerte formål privat og offentlig tjenestegjøring."

Felles utsettelsesforslag (H og FRP) fra Leet (H), falt mot 5 stemmer.
Svele (H), Leet (A), Hjelmtvedt (H) og Vogt (FRP)
Kommunedirektørens innstilling første setning falt med 9 stemmer.
Forslag fra Andresen (MDG) ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Svele (H), Leet (H), Hjelmtvedt (H) og Vogt (FRP)
Kommunedirektørens innstilling de neste to setningene, ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
Svele (H), Leet (H), Hjelmtvedt (H) og Vogt (FRP)
FORM - NH-045/21 vedtak:
Utbyggingsavtalen godkjennes under forutsetning at det spesifiseres at formålet ved det gule huset
endres til "det regulerte formål privat og offentlig tjenestegjøring."
Det gis opsjon til SMH Klokkerjordet AS for kjøp av areal vederlagsfritt, jamfør kartskisse, på 1200
kvm som Holmestrand komme skal overdra fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.
SMH Klokkerjordet overtar areal på 31 kvm vederlagsfritt fra Holmestrand kommune, jamfør
kartskisse, mot at det inngår i areal for parkeringsplasser i henhold til utbyggingsavtale.

02.06.2021 Behandling i Kommunestyre
Forslag felles H FrP Krf, foreslått av Jan Fredrik Vogt, Fremskrittspartiet
Fellesforslag fra Høyre KrF og Fremskrittspartiet,
Saken utsettes. Det skal redegjøres for hvilke konkrete tiltak, finansiert via områdemodellen, som må
gjennomføres. Videre må det beregnes og synliggjøres forpliktelser, kostnader og økonomisk risiko i
områdemodellen som en følge av dette
Fellesforslag fra Høyre, KRF og FRP - utsettelsesforslag.
Forslaget fikk 17 stemmer og falt.
Svele (H), Leet (H), Hjelmtvedt (H), Skog (H), Tunheim (H), Brekke (H), Wike (H), Roso (H), Svele (H),
Berntzen (H), Herland (H), Vogt (Frp), Elstad (FrP), Bråthen (FrP), Olaussen (Frp), Maurstad (uavh) og
Hoholm (KrF)
Innstilling fra formannskapet ble vedtatt mot 17 stemmer.
Svele (H), Leet (H), Hjelmtvedt (H), Skog (H), Tunheim (H), Brekke (H), Wike (H), Roso (H), Svele (H),
Berntzen (H), Herland (H), Vogt (Frp), Elstad (FrP), Bråthen (FrP), Olaussen (Frp), Maurstad (uavh) og
Hoholm (KrF)
KS-NH-085/21 vedtak:

Utbyggingsavtalen godkjennes under forutsetning at det spesifiseres at formålet ved det gule
huset endres til "det regulerte formål privat og offentlig tjenestegjøring."
Det gis opsjon til SMH Klokkerjordet AS for kjøp av areal vederlagsfritt, jamfør kartskisse, på 1200
kvm som Holmestrand komme skal overdra fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.
SMH Klokkerjordet overtar areal på 31 kvm vederlagsfritt fra Holmestrand kommune, jamfør
kartskisse, mot at det inngår i areal for parkeringsplasser i henhold til utbyggingsavtale.

Sammendrag
Det legges frem et utkast til utbyggingsavtale til sluttbehandling. Avtalen er mellom
Holmestrand kommune og SMH Klokkerjordet AS. Avtalen bidrar til gjennomføring av
rekkefølgebestemmelser i områdeplan for Sande sentrum og for gjennomføring av områdemodellen
med kontantbidrag fra utbygger for kommunens opparbeiding av områdemodelens delprosjekter.

I avtalen er det også tatt inn opsjon på eiendom Holmestrand kommune skal overta fra
Fylkeskommunen ved nedklassifiseringen av fylkesvei. Her foreslås det at det opparbeides
parkeringsplasser for Det gule huset. Permanent rett til adkomst for ‘Det gule huset’ blir ivaretatt i
avtalen og tinglyst som heftelse. I avtalen ligger det også inne overdragelse av et kommunalt areal på
31 kvm som skal benyttes til parkeringsplass

Saken ble tilbakesendt for ytterligere forhandlinger i formannskapet 04.02.2021. Endringer etter nye
samtaler er lagt inn i saksframlegget og i revidert avtaleutkast.

Utbyggingsavtalen må godkjennes av Holmestrand kommunestyre. Kommunedirektøren anbefaler at
avtaleutkastet godkjennes.

Faktaopplysninger.
Forslaget til utbyggingsavtale består av:
Del 1: Felles del (områdemodellen)
Del 2: Spesiell del (Meny-tomta)

Det er tatt inn eget punkt om opsjon på areal som kommunen skal overta fra fylkeskommunen under
del 2. Dette beskrives særskilt i saksfremlegget og har et eget vedtakspunkt i innstillingen fra
kommunedirektøren.

Avtalens del 1:
Denne delen avklarer de forpliktelsene utbygger har til å delta i finansieringen av delprosjekter
utenfor egen eiendom. Dette er blant annet fellestiltak som gangbru, miljøgate og erosjonssikring av
Sandeelva. Disse er vedtatt som rekkefølgebestemmelser i områdereguleringsplanen. I tillegg er
områdemodelen med på å finansiere kjøp av veiareal fra Fylkeskommunen.

For å finansiere fellestiltak så er det laget en fordelingsnøkkel for alle utbyggerne i områdeplanen.
Denne fordelingsnøkkelen tar utgangspunkt i de potensielle utbyggingsomfanget som ligger på den
enkelte tomt og gir et beregnet kontantbidrag for den enkelte utbyggingen. Det er i områdemodellen
disse økonomiske prinsippene er vedtatt og det er i utbyggingsavtalen de blir bindende for utbygger
gjennom signering og heftelse på eiendom.

Områdemodellen legger opp til at alle nye større utbygginger i sentrum betaler for fellestiltak som
kommer alle til nytte. Hver enkelt utbygging vil i seg selv ikke ha økonomiske muskler til å kunne ta
utgiftene selv, når rekkefølgekravene slår inn, og dette vil kunne hindre utvikling i sentrum. Dersom
en utbygging eventuelt skulle mestret å betale for alle tiltakene i rekkefølgekravene, ville de andre
utbyggerne kommet etter som ‘gratispassasjerer’. Fordelingsnøkkelen er godt forankret blant
utbyggerne og oppleves som en rettferdig måte å fordele belastingen på.

I avtalen med beskrivelsen av geografisk avgrensing fremgår det hva som er Menytomtas forpliktelse
i områdemodellen. Av vedtatt områdemodell framgår det at utbyggere i delområdet Sande øst skal
betale et infrastrukturbidrag («Kontantbidrag») på 1 100 kr per m2 BRA for tiltak til Næring (2017priser). Innbetaling av infrastrukturbidraget skal skje ved igangsettingstillatelse (IG). Beregningen
gjøres konkret ved Igangsettingstillatelse, da man vet utbyggingsomfanget og bidraget
indeksregulere.

Liknende bindende avtaletekst er inngått for Bergbakken og Wingejordet nord, og dette er tinglyst
som heftelse på eiendommene.

Avtalen del 2:

Avtalens del 2 er spesiell for Meny-tomta og har til hensikt å:
1. Ivareta det gule huset sitt behov for adkomst og parkering.
2. Avklare erverv av kommunalt/fylkeskommunalt areal.

Det gule huset- adkomst og parkering
‘Det gule huset’ består av tilbudet ungdomsklubb, samt frivillighetssentral med tilbud for eldre og
funksjonshemmede. og driftes og eies av Holmestrand kommune.

Eiendommen har i dag adkomst over eiendommen til Sande Meieri Handelslag.
Den kommunale eiendommen har en del parkeringsmuligheter på egen grunn, men man ønsket å se
på mulighet for å utvide dette.

Menybutikken har i utgangspunktet dekket sitt behov på egen tomt, men ser at det på enkelte
høytidsdager o.l. kan være ønskelig med utvidet kapasitet på lang sikt. Man har sett på et areal som
delvis eies av Holmestrand kommune (ca. 31 m2) delvis eies av Sande Meieri Handelslag (ca 150 m2)
og delvis skal kjøpes av kommunen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune (ca 1200 m2). Dette
arealet er regulert til offentlig og privat tjenesteyting.

I forslaget som var fremforhandlet og lagt frem for formannskapet 04.02.2021 lå følgende forslag:
Sande handelslag overtar eiendom fra kommunen på 1 200 m2 vederlagsfritt.
På denne eiendommen opparbeider Sande Meieri Handelslag og bekoster 15 parkeringsplasser, som
eiendommen til ‘Det gule huset’ kan disponere i 20 år. Resten av arealet som i hovedsak er en
skråning stelles og vedlikeholdes slik at det ser pent ut. Sande Meieri Handelslag står for drift og
vedlikehold i de 20 årene.

Aktiviteter og endringer i utkast til avtale etter formannskap 04.02.2021:

Kommunen hadde et intern møte den 17.02.2021 og to møter med Sande Meieri Handelslag
henholdsvis 24.02.2021 og 07.04.2021.

Takst:
Det har vært utført en takst datert 16.03.2021 på tilstøtende areal som Menytomten allerede har
opsjon på å kjøpe. Dette arealet er taksert i samarbeid mellom kommunens og utbyggers takstmann.
Taksten på arealet er verdsatt til kr 1930 per kvm og har reguleringsformål næring. Taksten ligger
vedlagt.
Arealet i denne saken er på 1200 kvm + 31 kvm og er regulert til offentlig og privat tjenesteyting og
består til dels av en bratt skråning.
Arealet som vil bli benyttet til parkeringsplass er på ca. 330 kvm. Da har man beregnet 22 kvm per
plass inkl. svingbehov. Arealet vises på kartutsnitt til høyre (lysrød trekant). Lengre ned i
saksfremlegget ser man hvordan man vil plassere parkeringsplassene.

Kostnadsberegning:
Man har konkret kostnadsberegnet opparbeidelse av arealet fra grunnarbeider til asfaltering og
oppmerking. Opparbeidelse av 15 parkeringsplasser er estimert til 429000,-

Parkeringsplass opparbeidelse pr m2 (Estimat fra HR konsult).
Grovplanering rigg og drift

117

Fiberduk kl3
Forsterkningslag veg og parkering 30cm FK 22/120
Bærelag veg og parkering 20 cm FK 0/32

15
105
75

Binde lag veg og parkering 3,5cm agb
Slitelag veg og parkering 3,5cm agb
Kantstein, granitt 12*30m/fas
Sum

104
104
780
1300 kr per kvm

Årlig vedlikehold utgjør 15*340,- = ca. 5100,- pr år når det er tilknyttet et større område (340,- kr per
plass).

Adkomst og tidsbegrensing:
I opprinnelig avtale var det satt 20 år for disposisjonsrett for det gule huset. Her tok man
utgangspunkt i hvor lenge man trodde det gule huset ville ha behov for parkeringsplasser. Man ser
for seg at dersom man en gang senere skal endre formålet på tomten så må man også se på andre
løsninger for adkomst. Tomten har også plass til en del parkeringsplasser på egen eiendom. Derfor
ble 20 år satt som lengde.

Det vurderes som svært sannsynlig at ved endret bruk av den kommunale eiendommen, så vil det
utløse en reguleringsplan og man vil se på bedre løsninger for adkomst. Men det er vanskelig å
forutse når dette eventuelt vil skje.

I nytt utkast til avtale har man derfor tatt vekk begrensingen på 20 år, men koblet den til bruken av
‘Det gule huset’. Så lenge bruken til det gule huset består, så skal det ha rett til å disponere de 15
parkeringsplassene og Sande Meieri Handelslag vil stå for drift og vedlikehold.

Sande Meieri Handelslag vil også stelle grøntområdet, slik at dette ser pent ut.

Siden man ikke kan ta høyde for at det helt sikkert vil finnes nye muligheter for adkomst er det også
lagt inn en evigvarende tinglyst rett til adkomst over Menytomta for den kommunale eiendommen
med Det gule huset’.

I ny forhandlingsrunde så er det lagt inn følgende endring i avtalens punkt 8:
Ut: Denne rettigheten gjelder 20 år fra undertegning av denne avtalen.
Inn: Denne rettigheten gjelder så lenge det er behov for parkeringsplasser for ‘Det Gule huset’ med
det formålet det har i dag. Det tinglyses en rett til adkomst til eiendom gnr/bnr. 419/5 over
Menytomta.(siden eiendomsoverdragelsene ikke er gjennomført så er ikke det gitt nytt gnr/bnr ennå
og man bruker betegnelsen Menytomta).

Offentlig ettersyn
Utkast til utbyggingsavtale har, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd,
ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 22.10.2020 til 22.11.2020. I tillegg til at dette har vært
annonsert i Jarlsberg Avis og Sande Avis, har den også vært publisert på kommunens nettside.
Noen merknader til avtalen, innen fristen den 22.11.2020, er ikke mottatt.
Endringen som er gjort i avtalen etter høring anses som så små at de ikke utløser ny høring.

Opsjon om erverv av kommunalt areal:
Den vesentlige delen av det som er regulert til offentlig og privat tjenesteyting er i dag del av
fylkesvei 313 (gbnr 463/3), som skal erverves fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. I henhold til
avtale av 05.09.2019 skal nedlagt og avklassifisert veigrunn av fylkesvei 313 erverves for totalt kr 47,4
mill kr. Dette arealet utgjør ca. 6% av dette arealet. Fordelt jevnt ut så gir dette en kvadratmeter pris
på 3200 kr/kvm.

Når kommunen skal videreformidle dette arealet til den enkelte utbygging så må man ta en konkret
vurdering av det enkelte areal. Skisse av den lyserøde trekanten på 1200 kvm + 31 kvm er vist til
tidligere i saksfremlegget. Deler av dette arealet vil ikke kunne brukes til formålet offentlig og privat
tjenesteyting uten betydelig opparbeiding av store deler av arealet. Mesteparten av arealet i dag er
en skråning og formålet kan virke lite hensiktsmessig i forhold til de faktiske stedlige egenskapene til
arealet.

I tilstøtende arealer er det kommet frem til en takst på 1930 kr per kvm med formål næring. Her har
vi brukt det som utgangspunkt for den delen av arealet som skal brukes til parkeringsareal.
Parkeringsarealet vil etter kjøp være en del av næringstomten til Meny.
330 kvm x 1930 kr = 636 900 kr for areal til parkering.

Resterende areal kan det være naturlig å ta utgangspunkt som grøntareal/utmark, da dette fremstår
som et skrånende terreng som har liten verdi. 1231 – 330 = 901 kvm
0,91 dekar x 10 000 kr = 9010 kr for arealet med skrånende terreng.
Det er da sett på takstintervaller for landbruk og utmarksarealer, og valgt en høy pris inne innen
intervallet. Beregnet grunnlag arealet: 636 900 + 9010= 645 910 kr totalt

Sande Handelslag er i utgangspunktet ikke interessert i den delen av eiendommen som er en
skråning, men sier at de kan ta stell av denne slik at den ser pen ut dersom den er en del av
opsjonen. Denne skråningen vil være synlig og det kan være en fordel at denne er stelt på et eller
annet nivå. For kommunen vil dette være en ekstra driftsutgift om man skulle lagt det inn i driften.

Motytelsen:
·
·
·
·
·

Bruk av 15 parkeringsplasser så lenge dagens bruk av ‘Det gule huset’ består.
Evigvarende veirett over Menytomten for kommunes tomt (denne er viktig for kommunen å
sikre).
Utbygger opparbeider parkeringsplassene til en beregnet kostnad på ca. 429000
Utbygger drifter og vedlikeholder plassene så lenge dagens bruk av ‘Det gule huset består’
beregnet til ca. 5100 per år. I tidligere utkast til avtale ville dette utgjort 102 000 kr på 20 år.
I tillegg kommer stell av skråning som ikke er kostnadsberegnet.

Når man skal her vurdere opp verdien av arealet opp mot motytelsen så er blir det litt å sammenligne
epler og pærer opp mot hverandre. Men alt i alt vil det ikke være urimelig her at man lander på en
avtale der utbygger overdrar arealene vederlagsfritt.

Kommunen har i avtalen sikret seg en bruksrett for 15 parkeringsplasser for Det gule huset og en
veirett. Veiretten er spesielt viktig for kommunen å få på plass. Avtalen medfører ingen kostander for
kommunen uansett hvilket prisnivå man legger seg på, da man i utgangspunktet videreformidler
areal i henhold til områdemodellen og modellen dekker mellomlegget på kjøp og salg av grunn fra
Fylkeskommunene (se under økonomiske konsekvenser).

Opsjonen i utbyggingsavtalen legger derfor opp til at arealet avhendes vederlagsfritt mellom
Holmestrand kommune og Sande Handelslag. Kostnaden knyttet til salget finansieres av
områdemodellen. I tillegg overføres et areal på 31 kvm som eiers av kommunen i dag, men som vil
inngå i parkeringsarealet.

Juridiske forhold
Plan- og bygningsloven kap. 17 om utbyggingsavtaler
Rettsgrunnlaget for opsjon: Generell avtalerett

Økonomiske konsekvenser

Hvilke tiltak må gjennomføre og hvilke forpliktelser og kostnader påtar kommune seg?
I formannskapet 04.02.2021 ble det bedt om redegjøres for hvilke konkrete tiltak som må
gjennomføres. Videre må det beregnes og synliggjøres de forpliktelser og kostnader kommunen
påtar seg tilknyttet dette.
Kommunen påtar seg ingen kostnader eller forpliktelser i denne avtalen. Kommunes kostnader og
forpliktelser for gjennomføring av fellestiltak er vedtatt i områdemodellen. Denne utbyggingsavtalen
binder denne utbygningen til å betale inn kontantbidrag, samt konkretiserer hva som er
utbyggingens ansvar for egne tiltak.

Områdemodellen har vedtatt prinsippene for kostnadsforelding, men det er først når
utbyggingsavtalen blir signert, at den er bindende for utbygger. Det er viktig for kommunen at
utbyggingsavtalene blir inngått for å sikre at hver enkelt utbyggingen blir med på spleiselaget. Det er
også viktig at det tinglyses på eiendommen, slik at man ikke blir berørt ved eventuelle nye
grunneiere, konkurser o.l. Det er frivillig å inngå utbyggingsavtale.

Det er inngått en avtale med Fylkeskommunen om kjøp av veiareal fra FV 313 for en totalsum.
Totalsummen er lagt in i som en av delprosjektene som områdemodellen skal dekke. Kommunen skal
videreselge deler av veiarealet til ulike utbygginger og her blir det gjennomført konkrete vurderinger
av småarealers verdi. Utbygger betaler for arealet og områdemodellen finansierer eventuelle
mellomlegg. Kommunen belastes ikke med kostnader knyttet til opsjon og videresalg av eiendom til
Menytomta. Kommunen belastes heller ikke med oppmålingskostander.

Ved å inngå denne utbyggingsavtalen så sikrer man at utbygger forplikter seg til å betale inn et
kontantbidrag. Ved å ikke inngå denne frivillige avtalen så kan utbyggingen skje uten at det betales
inn kontantbidrag og det kan øke kommunes kostnader. Dette vil oppleves urettferdig for utbyggerne
som allerede har inngått avtaler. Det vil også kunne skape vanskeligheter i inngåelse av nye avtaler
for fremtidige utbygginger

Det vil lages en egen politisk sak med gjennomgang av områdemodellens status, økonomi og
fremdrift rett over sommeren. Da har vi budsjettall for arbeidet med erosjonssikring, avklart
tilskuddsmulighetene fra NVE, fått inn ulike kontantbidrag m.m. Da kan man gå mer inn i dybden enn
man gjør i denne saken her som kun omhandler en av utbyggingene i sentrum.

Alle lokal tiltak på egen tomt bekostes av utbyggingen selv.
Det vises ellers til kostnadsberegninger på opparbeidelse, takst m.m. lengre opp i saksfremlegget

Vurderinger
Utbyggingsavtalen del 1 en sikrer at utbyggingen blir med på å betale inn kontantbidrag til
fellestiltakene som ligger inne i områdemodellen. Denne er lik for alle utbygginger i områdemodellen
og en del av det overordnede spleiselaget på ulike delprosjekter.

Utbyggingsavtalen del 2 gir en god løsning for bruk av parkeringsplasser som kommer både bruken av
det gule huset til gode, samt ny dagligvareforretning.

Kommunedirektøren mener at avtalegrunnlaget som ligger til behandling ivaretar rettigheten til ‘Det
gule Huset’ på en bedre måte enn avtaleutkastet som lå til formannskapet den 04.02.2021. Rett til
adkomst over nabotomt blir tinglyst og sikret gjennom en heftelse. Bruken av parkeringsplassene er
koblet til bruken av det gule huset og ikke begrenset til 20 år.

Det legges opp til en vederlagsfri overføring av arealet til Sande Handelslag AS gjennom
opsjonsvedtaket. Arealets andel i totalsummen for kjøpet fra Fylkeskommunen finansieres i
områdemodellen og ikke av kommunen.

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å godkjenne det framforhandlede utkastet til
utbyggingsavtale for Meny-tomta og vedtak om opsjon for kjøp av areal jamfør kartskisse og
overføring av et mindre kommunalt eid areal.
Videre behandling
Kommunestyret

