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Vandring med nærmiljøutvalgene - Stikkord 
Plan for rekreasjon og tilgjengelighet 
 
Bakgrunn: 

Sandefjord kommune har startet arbeid med plan for rekreasjon og tilgjengelighet 

langs indre del av Sandefjordsfjorden. Forutsatt videre politiske vedtak, arbeides det 

med formål å oppnå en plan hjemla i plan og bygningsloven. Dette innebærer også 

varsel, medvirkning og høringsprosesser fram mot endelig plan. Uformell vandring 

med nærmiljøutvalgene i hver skolekrets blei gjennomført i september, på en 

hensiktsmessig tid av året. Dette for å få en god dialog på et tidlig tidspunkt og 

bevisstgjøring av muligheter og behov som planen bør ivareta. 

Vedlagt er stikkord fra hver vandring. Under er oppsummert felles hovedpunkter: 
 
Oppsummert 

• Bevare opplevelsen av Sandefjord som en kystby 

• Sikring av grønnstruktur og allment tilgjengelige områder langs sjøen på en måte som 
er juridisk bindende i videre planlegging. 

• Ivareta og utvikle grønne lunger, parker, naturområder 

• Rett til ferdsel på sjøsida av bebyggelse. 

• Nærhet til sjøen for alle – rett til fiske fra brygger, ferdselsrett på brygger, opphold 
langs sjøen. 

• Enhetlig merking av sammenhengende trase for gående (kyststi) langs sjøen. Bør 
inngå i rundløyper og også merke til utsiktspunkt. 

• Smett mot sjøen viktig, også forbindelser fra boligområder på landsida av veiene. 

• Tidligere industriområder som ligger brakk 
o store transformasjonsområder 

▪ Hensyn til almen bruk av områder langs sjøen må legges til grunn for 
endring til annet formål 

▪ Det bør være krav om felles plan for sammenheng i større områder  
o bør kunne gjøres tilgjengelig for allmenheten i påvente av videre utvikling 

• Se muligheten for, og sikre rettigheter til, tilnærmet universell utforma kyststi langs 
sjøen på brygger og i vannkanten fra Sentrum og utover Vesterøya. 

• Ivareta mulighet for båtliv - sjøsetting: Plasser for bruk av kranbil, egen henger, 
kajakkbrygger. 
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• Visuell opplevelse – sikre grønn horisont og opplevelse av fjorden omkranset av 
grønne miljøer. -Uansett om du står på en kolle eller i vannkanten og om du ser 
innover, over eller utover sjøen. 

 
 
Med hilsen  
 
 
 

 

Ingrid Marie Eidsten Inger Line Birkeland 
seksjonsleder saksbehandler 
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Vedlegg 
Stikkord vandring Sentrum nærmiljøutvalg 9.9.20 2168947 10.09.2020 
Stikkord vandring Vesterøya nærmiljøutvalg 7.9.20 2168952 10.09.2020 
Stikkord vandring Framnes og Vindal nærmiljøutvalg 10.9.20 2168955 10.09.2020 
Stikkord vandring Virik nærmiljøutvalg 22.9.20 2182117 28.09.2020 
Stikkord vandring Store Bergan nærmiljøutvalg 14.9.20 2182118 28.09.2020 

 
Mottakere    
Framnes og Vindal nærmiljøutvalg Ferjeveien 22 3222 SANDEFJORD 
Sentrum Nærmiljøutvalg C/O Thomas Hegevik 3210 SANDEFJORD 
Store Bergan nærmiljøutvalg Langeskjærveien 5 3230 SANDEFJORD 
Vesterøya Nærmiljøutvalg c/o Cecilie Langeli Husebyveien 6 3234 SANDEFJORD 
Virik nærmiljøutvalg Kapteinsvingen 19D 3214 SANDEFJORD 

 

Kopi til 
Gry Auberg Gulliksen 

   

Inese Linuza 
   

Ivar Holt 
   

Magnus Robert Campbell 
   


