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Årsmøtet 2023 
 

ÅRSMELDING 2022       9.3.2023 

 
 

Årsmøtet 2022 ble avholdt 17.02.22 på zoom. Det var 9 medlemmer som deltok på årsmøtet.  
 
Styret 
Styret har hatt 8 styremøter siden forrige årsmøte (29.3, 26.4, 24.5, 16.8, 21.9, 18.10, 17.1, og 14.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medlemmer: 
Lokallaget i Sandefjord hadde pr 31.12.2022 345 medlemmer. Det er en nedgang på 10 medlemmer. 
 
Økonomi: 
Saldo per 01.01.2022  Kr 141 852,76  

Saldo per 01.01.2023  Kr 143 243, 24 
 
Resultat 2022   Kr      1 390,48 

 
Sum inntekter 2022  Kr    22 278,00 

 
VÅRT ARBEID ETTER FORRIGE ÅRSMØTE 

 
Ny kommuneplan 2023 – 2025 har vært på høring. 
Ruben har levert innspill til delplan for mobilitet i Sandefjord kommune. 
Christopher har levert innspill til kommuneplanens arealdel, inkl hyttereserven. 
 
 
Klager 
11.3.2022: Brith skrev en klage på kommunestyrevedtaket om deponi på Djupedal. 
 
Det er levert klage på felling av Fjellvikeika. Klagen ble ført helt opp til Sivilombudet uten 
virkning. (Christopher og Tore) 
 
BilMeta, klage til Statsforvalter på støy fra utvendig komprimering og forurensing av 
naboeiendommen, Hafallen friluftsområde. (Tore) 
 
BilMeta søker utvidet drift, men tilfredsstiller ikke vilkårene i eksisterende tillatelse. Det er 
levert høringsuttalelse og seinere en klage på tillatelsen. Tore har omfattende kommunikasjon 

Styremedlemmer:  
Arild Christensen 

Brith Larssen 
Pernille Grung (vara) 
Vivi Ann Waggestad (vara) 
Birgit Pettersen (vara) 
Sverre Sondbø (vara) 
Ruben Schulkes (vara) 
Thomas Nilsen (vara) 
Kirsten Lexberg (vara) 

Leder:    

Tore Nysæther 
 
Nestleder: 
Anders Jacobsen Langeby 

 
Sekretær:            

Christopher Gallaher 
 
Kasserer: 
Robert Houtman 
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med kommunen og statsforvalteren.  
9.9.22 Tore og Trine Rønning var på møte med Sandefjord Kommune ang BilMeta. 
10.11.22 Tore og Trine Rønning møtte Statsforvalter for å diskutere BilMeta. 
 
Uttalelser 
Crabs & Seafood har overtatt Jotuns laboratorium på Asnes.  
Jotun er pålagt å fjerne 2 sjøvannsledninger fra laboratoriet, men den nye eieren vil gjerne 
beholde de til egen virksomhet (rensing av stillehavsøsters). 
Vi har uttalt oss og støtter at sjøvannsledningene kan brukes til rensing av stillehavsøsters. 
Arild leverte en uttalelse. 
 

Planlagt nytt hyttefelt Hagaløkka, Østerøya, med båthavn og badeplass i Røysebekk-kilen. 
Sverre og Christopher leverte uttalelse. 
Vi har sendt innsigelse til planinitiativ for detaljregulering med 10 nye hytter ved Hagaløkka. 
Blant annet var vi sterkt imot å anlegge småbåthavn i Røysebekk-kilen, som er registrert som 
en svært viktig naturtype (bløtbunnsområder i strandsonen). 

 
Innspill til detaljreguleringsplan for Kai 5 på Framnes, samt tilgrensende områder av sjøfronten 
i Sandefjord. (Tore) 
 
PLART Kyststi Innspill til høring sendt 03.02.2023, vi støtter kommunens arbeide for å få til 
en kyststi over Veratomta til Jotun Vindal. (Christopher) 
 
Bygging på Irisveien 10 vil svekke naturmangfoldet rundt Dverdalsåsen.(Tore) 
 
Tomt til ny skole på Vesterøya. Vi har gitt uttalelse (1.2.2023) om naturmangfold og jordvern. 
 
Strand Leirsted, Østerøya. Representanter fra Naturvernforbundet har engasjert seg i 
forbindelse med en henvendelse fra Strand Leirsted til kommunen om omdisponering av dyrka 
mark og skog på Østerøya for å lage en slags konkurranseplass inspirert av reality-konsepter 
fra TV. Leirstedet ønsket å sette opp ulike installasjoner og bygg på dyrka mark og i skog. Så 
vidt vi erfarer er planene nå lagt på is. (Sverre og Christopher) 
 
Nordre Sunde Bryggeanlegg på Østerøya. Det er gitt en uttalelse til oppstart av 
reguleringsplan for bryggeanlegget. (Sverre og Christopher) 
 
Sandefjordsfjorden mm 
Arild følger opp forholdene i og ved Sandefjordsfjorden. Det gjelder bl.a. de gamle deponiene 
fra AGA og Jotun. Jotun ga oss informasjon og en omvisning ved Vera-deponiene. (Arild, 
Christopher, Sverre, Tore) 
 
Ryddeaksjoner på Yxnøy, Storøya (5/4) og ved Lågen (Brith, Birgit, Anders og Thomas). 
 
Ryddestasjoner har vært fulgt opp. 
 
Christopher, Sverre, Arild og Tore deltok sammen med Jotun på befaring av Veradeponiene 
17.10.22. 
 
Blågrønnalger i Vestfold med vekt på Akersvannet og Goksjø 
13.3.2022: Befaring av Akersvannet (Tore) 
9.5.2022: Christopher, Brith og Tore hadde et møte med vannområdekoordinator Miguel 
Segarra Valls. 
30.11.2022: Christopher og Vivi deltok på åpent møte om Goksjø på Pukkestad gård. 
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Deltakelser og aktiviteter 
5.3.2022: Brith og Birgit deltok på rovdyrdemonstrasjon foran Stortinget. 
 
26.3.2022: Brith og Birgit bidro på klesbyttedag på biblioteket.  
 
8.4.2022: Brith og Tore deltok på konferansen "Broen til framtiden" 
 
24-26.4.2022 Tore deltok på landsmøtet på Hamar. 
 
7.6.2022: Christopher, Eli, Brith og Tore deltok på Oslofjordseminaret på Jeløya 7. juni. 
 
6.9.2022: Tore deltok på webinar om personvern og medlemslister 
 
31.10.2022: Ruben og Birgit arrangerte Åpent møte om energi med foredragsholderne 
Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet, Arild Teimann fra Arbeiderpartiet og Sverre Gotaas 
fra næringslivet. 
 
17.11.2022: Brith og Tore deltok på «Fagdag om grønn erosjonssikring langs vassdrag» 
på Stange Gjestegård. 
 
30.11.2022: Christopher og Vivi deltok på åpent møte om Goksjø på Pukkestad gård. 
 
24.1.2023: Sverre, Christopher og Tore deltok på medvirkningsmøte til regionale 
Kystsoneplaner for Vestfold og Telemark. 
 
Innbyggerinitiativ for å pålegge kommunen å innføre meldeplikt for hogst av skog  
18.2.2023: Birgit, Frøydis, Pernille, Vivi og Tore hadde stand på Hvaltorvet for å samle 
underskrifter. 
 
22.2.2023: Arild og Tore deltok på den «årlige» befaringen av Korsvikskogen.  
 
Brith har engasjert seg når det gjelder Salamandere på Midtås 
 
Anders og Brith har engasjert seg når det gjelder forholdene for Bever i Sandefjord. 
 
Christopher har engasjert seg når det gjelder kyststi over utbyggingsområdet Solnes i 
Melsomvik. 
 
Christopher har engasjert seg i ulovlige tiltak i strandsonen på Søndre Vøra  
 
 
Leserinnlegg og intervjuer i Sandefjords Blad 
18.3.2022: Ruben hadde leserinnlegg i SB om hvordan strømforbruket til datasentre kan 
påvirke strømprisen til "folk flest". 
18.4.2022: Tore ble intervjuet av SB om planene om å gjøre om Djupedal (ved Borgeskogen) 
til et deponi. 
12.7.2022: Tore ble intervjuet av SB om Fjellvikeika. 
18.7.2022: Tore ble intervjuet om BilMetas utvidelse av virksomheten. 
15.10.2022: Arild og Tore ble intervjuet av SB om Jotuns deponier av farlig avfall på Vera-
tomta. 
18.12.2022: Tore ble intervjuet av SB om BilMetas utvidelser som vrakbilmottak. 
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10.2.2023: Tore ble intervjuet av SB om «meldeplikt for hogst av skog». 
18.2.2023: Pernille og Vivi ble intervjuet av SB om «meldeplikt for hogst av skog». 
27.2.2023: Ruben hadde et leserinnlegg om mobilitetsplanen. 
 
 

AKTIVITETSPLAN FOR 2023 
 
I 2023 ønsker vi å satse videre på de prosjektene som vi har hatt i 2022, men vi ønsker også å 
utvide aktivitetene i den grad vi har kapasitet til det. 

 
Jordvern og skogvern 
Vern av det marine miljøet 
Vannovervåking 
Naturgledeaktiviteter for våre medlemmer 
Intercityutbygging 
Industriforurensning 
Temamøter 
Ryddeaksjoner 
 
På siste styremøte ble det bestemt at vi skulle søke midler fra kommunen til å kjøpe en 
undervannsdrone. Den kan brukes til mange viktige oppgaver i fjorden og i ferskvann. 
 
Planene om å bygge et solkraftverk på Akersmyra må følges opp. 
 
Vi ønsker flere både aktive og passive medlemmer og vi vil satse på medlemsverving når vi 
har aksjoner og praktiske aktiviteter. 
 
Vi vil være positive til henvendelser fra innbyggere som tar kontakt med oss om 
naturvernsaker. 
 
Vi ønsker å være oppdaterte på lokale naturvernsaker. 
 
Vi vil komme med uttalelser i den grad vi har kapasitet til det. 
 
Vi ønsker å være en samarbeidspartner for de lokale avdelingene av Miljøagentene og Natur 
og Ungdom. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tore Nysæther 
Leder  


