
Plan for rekreasjon og 
tilgjengelighet i indre 

Sandefjordsfjord

Hovedutvalg for miljø og plan 24. mars 2021



Forankring – kommuneplanens handlingsdel

FNs bærekraftsmål nr 17 – Samarbeid for å nå 
målene (oppgave 2 side 92)

• Framtidig bruk av de nære sjøarealene hvor 
det er mye bebyggelse. 

• Bevissthet om allmenn tilgang til sjøen

• Sammenhengende tur- og 
rekreasjonsarealer

• Fordeling av offentlig og privat areal for 
boliger i sjøfronten

• Framkommelighet for gange, sykkel og 
kollektivtransport.



Grunnlag

• Mulighetsstudie Sjøfronten i Sandefjord 
fra Kilen til Stub – juni 2017

• Arealbruksplan for indre del av 
Sandefjordsfjorden – 2005

• Arealplaner (reguleringsplaner og 
kommuneplan)

• Avtaler

• Registreringer og kartlagt kunnskap 



Avgrensninger

• Helhetlig plan for byutvikling –
Sandefjord sentrum: I gang

• Mobilitetsplan: I gang. 

• Thor Dahls gate - Videreføring mot 
brygga: Skisseprosjekt i gang

• Småbåthavnutredning: I gang

• Kartlegge og fastsette arealbehov til 
utvikling for offentlig formål, særlig 
formålsbygg og sjøbasert næring

• Andre?



Ulike planer spiller sammen

• Kommuneplanen – føringer/krav om 
framtidig detaljregulering for utvalgte 
områder.

• Reguleringsplan sikrer hjemmels-
grunnlag for flerbruk og vern ved 
gjennomføring av bygge- og 
anleggstiltak.

• Viktig for byggesak med tyngden som 
følger av regulering.

• Eldre reguleringsplaner kan ha svake 
eller ingen rammer for allmenn ferdsel.



Kyststier og rundløyper

• Merking i kart og terreng 
krever avtale med 
grunneier

• Dagens merking - i stor 
grad basert på frivillige og 
vederlagsfrie avtaler med 
grunneier, eller gode 
betingelser satt i 
reguleringsplan

• Egen sak om framdrift 
Kyststi i KIF 23.3.21











Medvirkning til nå

• Vandringer
• Nærmiljøutvalgene, Store 

Bergan, Virik, Sentrum,  
Framnes og Vindal, Vesterøya 

• Informasjonsutveksling
• Sandefjord næringsforening, 

Visit Vestfold, Sandefjord byen 
vår, Sandefjord turistforening, 
Sandefjord byforum



Plan og bygningsloven

• Varsle oppstart, høring planprogram, 
vedta planprogram

• Medvirkningsprosesser 
• Møter spissa mot ulike grupper eller områder
• Via kart
• Skriftlige henvendelser til postmottak
• Annet?

• Høringsprosess plan, vedtak plan 

• Gjennomføring av vedtatt plan vil 
betinge økonomiske avsetninger til 
tiltak i ulike kommunale planer
• Plan for friluftsliv, plan for mobilitet, byutviklingsplan

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=072fe7d8ce8c4555b42ac8b36d39e6cc&extent=563818.7393%2C6550043.467%2C576264.7642%2C6557261.3147%2C25832


Stikkord videre

• Sandefjord – en by ved kysten
• Tenk å «gå kyststien til by’n»

• Opplevelser i møtet sjø land
• Fra land til sjø
• Fra sjø til land

• Hva etterspør besøkende
• Rekreasjon
• Aktivitet

• Hva trenger vi areal til
• Behov kommunale tjenester
• Samfunnssikkerhet
• Fellesgoder
• Folkehelse

• Forutsigbarhet for utviklingsområder
• I kommunalt eie
• I privat eie


