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1. INNLEDNING/ B AKGRU N N
Desember 2017 varslet kommunen oppstart av arbeidet med ny kommuneplan for Sandefjord.
Forslag til planprogram ble samtidig lagt ut på offentlig ettersyn. Ved varsel om oppstart av
planarbeidet ble det opplyst om at hovedmålsettingen med arealdelsarbeidet var å samordne
eksisterende kom munedelplaner for Sandefjord, Andebu og Stokke. I varslingsbrev , annonse og
gjennom omtale i Sandefjords blad ble grunneiere invitert til å komme med innspill til nye
næringsarealer eller endret bruk (transformasjon) innenfor eksisterende næringområder. På
bakgrunn av (1) kommuneplanens stramme fremdriftsplan og (2) god boligreserve i de tre gamle
kommuneplanene, ble det i kke e tterspurt arealinnspill innen øvrige byggefo rmål.
P lanprogrammet , fastsatt av forman nskapet 24.04.18, inneholder en fyldigere drøfti ng av dette.

Formannskapet vedtok i sak 147/18 følgende arealstrategier for Sandefjord kommune, som har
vært førende for rådmannens vurderinger og anbefaling:

1. Begrense nedbygging av dyrka og dyrkbar mark
2. Sikre viktig grønnstruktur, naturmangfold og tilgjengelighet til sjø og vassdrag
3. Styrke eksisterende by og tettsteder, med særlig fokus på å utvikle Sandefjord sentrum

som motor for næringsutviklingen i kommunen.
4. Tilrettelegge for miljøvennlige og fremtidsrettede transportløsninger
5. Utvikl e Fokserød/Torp som regionalet næringsområde
6. Begrense konsekvenser av klimaendringene

Når det gjelder næring spesielt, ha r Rambøll Norge AS , på oppdrag for kommunen, gjennomført
en næringsutredning. Næringsutredningen er omtalt i kapittel 2.1. Strategi sk næringsplan for
Sandefjord kommune ble behandlet av h ovedutvalg for næring og eiendoms forvaltning 21.08.18 .
Planen er omtalt i kapittel 2.2.

Planprogrammet, arealstrategie ne, Rambøll næringsutredning, s trategisk næringsplan og
kommunens egne temakart er de viktigste grunnlagsdokumentene for rådmanne n s
vurderinger av arealinnspillene.

Kommunen har mottatt totalt 76 innspill om omdisponering av arealer . De fordeler seg slik:
16 innspill til nye næringsarealer
3 innspill om handel utenfor sentrum
5 inns pill om kombinerte formål
5 innspill om omdisponering til grønnstruktur
33 innspill til nye boligområder
7 innspill til nye fritidsboligområder
3 innspill om småbåthavner/utvidelser
2 innspill om privat tjenesteyting
1 innspill om sentrumsformål
1 innspill om nytt høydebasseng

Innspillene er nummerert og dette dokumentet refererer til denne nummerering en . Inns pillene er
trykt opp og ut delt til kommunestyrets medlemmer. Det er også utviklet en digital løsning der
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innspillene kan leses i kartet . Den digitale løsningen er tilgjengelig her:
www.sandefjord.kommune.no/kommuneplan

1.1 KONSEKVENSUTREDN ING AV AREALINNSPILL
Kommuneplanens arealdel omfattes av forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan -
og bygningsloven (§ 6 bokstav a). Det er krav om konsekvensutredning av arealdelen når det
skal vurderes å avsette områder til arealformål som åpner for utbygging. I tillegg er det krav til
konsekvensutredning når det skal vurderes å endre utbyggingsformål (for eksempel fra næring
til bolig eller fritidsbebyggelse, fra råstoffutvinning til næring). Det er også krav til
konsekvensutredning når bestemmelsene endres.

V urderingene som er foretatt på nåværende stadie må anses som grove (f ørste siling). De
innspillene som formannskapet vedtar å konsekvensutrede vil bli gjenstand for mer omfattende
vurderinger, slik det er beskrevet i forskift om konsekvensutredninger . På bakgrunn av
konsekvensutredningene vil rådmannen fremme sitt forslag t il arealomdisponeringer når
kommuneplanforslaget legges frem for førstegangsbehandling (november/desember 201 8 iht.
gjeldende fremdriftsplan, jf planprogrammets kap. 1 .4).

http://www.sandefjord.kommune.no/kommuneplan
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2. NÆRING (N01 – N17)

2.1 NÆRINGSUTREDNING
Som et ledd i kommuneplanarbeidet har kommu nens næringsreserver blitt kart lagt. Resultatene
fra en foreløpig kartlegging ble presentert for kommunestyret 07 . 09.17 . En grundigere
gjennomgang er foretatt og vil bli presentert fo r nærings - og eiendomsutvalget september 2018 .

Rambøll har på oppdrag f or kommunen gjennomført en næringsutredning som inkluderer en
kartlegging av gjenværende utbyggingspotensial i eksisterende næringsområder. Kartleggingen
viser at det er et betydelig vekstpotensia l innenfor eksisterende områder. Det er næringsreserver
på S ukkeskogen, Hauganområdet, Borgeskogen (inkl. to nye planer), Fokserød vest, Kullerød
syd, Skolmerød og Danebuåsen, På Pindsle og Hegnasletta er det transformasjonspotensiale,
og på sistnevnte område er det en vedtatt reguleringsplan som muliggjør en vesen tlig bedre
arealutnyttelse. Rambølls utredning viser videre at det i sentrumsområdene er et betydelig
utviklingspotensiale for næringsutvikling. Sandefjord sentrum har en gjennomsnittlig
områdeutnyttelse innenfor 5 - minuttersbyen på ca. 36%. Til sammenligni ng har Hamar ca. 90%
tetthet i bykjernen og Skien ca. 75%.

Enkelte sentrumsnære næringsområder er under press til boligutvikling. Framnes mek. verksted
og Ranvik brygge er to eksempler, der kommunen i denne rulleringen har mot tatt innspill fra
grunneier med ønske om endret arealbruk.

Rambøll anbefaler i sin rapport en satsning på kontorer og tjenesteyting i sentrum og randsonen
av sentrum . Områder langs E18 har bedre tilgang til den regionale transportinfrastrukturen, og
Rambøll mener at disse områdene er egnet for distribusjon, logistikk, industri, lager, med
tilhørende virksomhet. Rambøll anbefaler at handelsvirksomhet lokaliseres til
sentrumsområdene.

2.2 STRATEGISK NÆRIN GSPLAN
Strategisk næringsplan for Sandefjord kommune ble behandlet av hovedutvalg for næring og
næringsforvaltning 21.08.18 . Planen har, som et av 5 mål , at Sandefjord skal skape regionens
mest attraktive arealer for næring. Strategiske grep for å nå dette delmålet er:

Sandefjord sentrum og området Torp - Fokserød er de to viktigste enkeltområdene for
næringsutvikling i Sandefjord kommune.
Kommunen må ha tilstrekkelige næringsarealer som er ferdig regulert og riktig regulert,
og som oppfyller behovene til et bredt spekter av næringsvirksomheter.
Utvikle Fokserød Vest til et næringsomr åde med størst mulig attraktivitet.
Lage en helhetlig plan for utviklingen av området Torp - Fokserød, med sikte på å utvikle
Vestfold regionens mest attraktive næringsområde.
Bidra til å fylle opp og videreutvikle viktige næringsområder i alle de tre tidlige re
kommunene, som Borgeskogen, Kullerød, Skolmar, Danebu, Sundland og Haugan.
Kommunen skal være initiativtaker og pådriver der kommunen allerede er involvert i
områder. Dette skjer gjennom å ta en aktiv rolle som grunneier.
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Kommunen skal være pådriver for gode løsninger for vei, jernbane, kollektivtrafikk,
bredbåndsdekning, ladepunkter for elbil, fyllestasjoner for biogass mv.
Tilrettelegge for nye næringer. Særlig gjelder dette datalagring.

2.3 RÅDMANNENS VURDE RING AV NÆRINGSINNSP ILLENE
N01 ( sør for Kroke moveien) anbefales ikke utredet . De viktigste årsakene er hensynet til
dyrka/dyrkbar mark, i kombinasjon med at arealet ikke har en naturlig kobling/ sammenheng med
eksisterende næring sområder i området (Pindsle, Hinderveien og Skolmar) .

N02 ( nord for Kro kemoveien ) anbefales ikke utredet . Arealet har ikke god sammenheng med
eksisterende næring i området (Pindsle, Hinderveien og Skolmar) . Det antas at grunneiers
ønske om kontor/lagerplass for maskiner vil kunne vurderes i en enkeltsak etter plan - og
bygning sloven (bruksendring) .

N03 er endret til B30 (innspill om bolig).

N04 (Kullerød nord) anbefales utredet . Området kan ha en gunstig plassering i forhold til
utvalgte områder i strategisk næringsplanen (Kullerød) . Samtidig har ikke arealet en natulig
tilkobling til eksisterende næringsområder, og vil trolig kreve ny avkjørsel fra Torpveien . Dette
kan være en utfordring ettersom Torpveien har status som riksvei ( arm av E18 ) . Området
inneholder noe dyrkbar mark.

N05 (Kullerød sør) anbefales utredet . Området har en gunstig plassering i forhold til utvalgte
områder i strategisk næringsplanen (Kullerød). Viktige utredningstemaer vil være hensynet til
friluftsliv og nærliggende vilttrekk , samt trafikk . Området inneholder noe dyrkbar mark.

N06 (Torp vest) anbefales ikke utredet nå . Arealet ligger midt i utredningskorridoren for Bane
NORs vestre linje («Torp vest korridoren»). Rådmannen mener at arealdisponeringene i dette
området bør avvente avklaring i Bane NORs kommunede lplan for InterCity , og vur deres i en
samlet plan for Torp området. Det vises også til vedtak i HMP - sak 103/18 ( fra møte 23.05.18) der
utarbeidet planprogram ikke ble vedtatt. Det kommende kommuneplanforslaget vil beskrive et
løp for mulig regulering av Torpområdet. Området er dyrkbar mark.

N07 (Torp vest) anbefales ikke utredet nå . Arealet ligger midt i utredningskorridoren for Bane
NORs vestre linje («Torp vest korridoren»). Arealbruken her bør avvente avklaring i Bane NORs
kommunedelplan for InterCity , og vur deres i en samlet plan for Torp området. Det kommende
kommuneplanforslaget vil beskrive et løp for mulig regulering av Torpområdet. Området er
dyrkbar mark.

N08 og N09 (F evang) anbefales ikke utredet . Arealene er små og ligger ikke i nær tilknytning til
eksisterende næring sområder . Rådmannen ønsker ikke å legge til rette for ny
næringsvirksomhet i dette området. Grunneier kan drive næring knyttet til landbruksdrift , i tråd
med gjeldende kommuneplan formål.

N10 (Tassebekk) anbefales utredet. Selv om tilrettelegging til kontorarbeidsplasser langs E18 er
i strid med faglige anbefalinger og RPBA, ser rådmannen at det ut fra et næringsperspektiv kan
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være hensiktsmessig å utrede innspillet. Det er igangsatt reguleringsplan for utvidelse av
kontorvirksomhet på området, noe som har resultert i innsigelse fra fylkeskommunen.
Konsekvenser for øvrige utvalgte næringsområder (jf. strategisk næringsplan) og
sentrumsområden må utredes sær skilt.

N1 1 (Ra gartneri) anbefales ikke utredet. Området ligger i kke i tilkn ytning til eksisterende
næringsområde r . Arealet ligger nær Skjee kirkes landskapsrom og tett på eksisterende
boligområde. Innspillet er etter ønske fra grunneier også vurdert s om et bolig innspill , jf. kapittel 6

N1 2 (Gjennestadveien) anbefales ikke utredet . Området ligger i kke i tilkn ytning til eksisterende
næringsområde r . Området er nær E1 8, men ikke atkomstmessig.

N1 3 (Borgeskogen) anbefales utredet . Innspillet omhandler de ler av et område som i gjeldende
kommunedelplan er avsatt til fremtidig fengsel. Gjeldende kommunedelplan for Stokke sier at
dersom fengsel ikke realiseres skal arealene tilbakeføres til LNF. Rådmannen mener at arealet
har god tilknytning til eksisterende næringsområde (under regulering) på østsiden av Gryteveien,
og finner det hensiktsmessig å utrede innspillet som fremtidig utvidelsesområde for
Borgeskogen næringsområde.

N1 4 (Andebu næringspark) anbefales utredet . Innspillet omhandler en utvidelse av eks isterende
næringspark. Strategisk næringsplan støtter opp under å styrke eksisterende næringsområder.

N1 5 (Håsken) anbefales ikke utredet. Innspillet omhandler en utvidelse av området på Håsken.
Dette området er slik rådmannen ser det ikke et tradisjonelt næringsområde da det inneholder
skytebaner, gocartbane, bilbane og langrennstadion. Kartleggingen i Rambølls næringsanalyse
viser at det er ledige arealer på det nærliggende Haugan næringsområde i Andebu. Området
inneholder noe dyrkbar mark.

N1 6 (Tassebe kk øst) anbefales utredet . Innspillet henger tett sammen med N10 som også
anbefales utredet. Sett fra et næringsperspektiv er området attraktivt. Konsekvenser for øvrige
utvalgte næringsområder (jf. strategisk næringsplan) og sentrumsområden må utredes særskilt.
Området er dyrkbar mark.

N1 7 ( Natvallkrysset) anbefales utredet . Rådmannen mener at det kan være interessant å utrede
serviceanlegg ved h ovedin nfarten til Sandefjord sentrum sett fra et byutviklingsperspektiv. En
sentalt utredningstema vil være om arealer rundt Haukerødkrysset kan bli fristilt til andre formål,
f. eks. boligbygging.

O ppsummert anbefaler rådmannen konsekvensutredning av fø lgende innspill:
N04 (Kullerød nord)
N05 (Kullerød sør)
N10 (Tassebekk)
N13 (Borgeskogen)
N14 (Andebu næringspark)
N16 (Tassebekk øst)
N17 (Natvallkrysset)
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3. HANDEL UTENFOR SENTR UM (H01 – H03)
Kommunen har mottatt tre innspi ll om ny handel utenfor sentrum. Det er ved rullering av
kommune planen at kommunen kan vurdere hvorvidt handelskvoten utenfor sentrumsområdene
bør økes eller ikke. Det er viktig å underst r e ke at det ikke er handelsbegrensninger innenfor
sentrumsformålet i eksisterende kommunedelplaner. I ti l legg åpner gjeldende
kommuneplanbestemmelser (§ 2.2) for noe handelsvirksomhet innenfor byggeområdene (type
kiosk/dagligvareforetninger og lignende). Ut over dette er det fo rbud mot handel utenfor sentrum,
jf. regional p lan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold.

I gjeldende kommunedelplaner er de t flere områder som er utpekt som handelso mråder utenfor
sentrumsområdene. Disse er: Hegna , Pindsle /Hinderveien, Hasle, Peder Bogens gate,
Skiringssalveien, Gokstadveien, F okserød nord (byggevare), Danebu (Ikea) og deler av
Sundland. Av disse er det kun på Hegna det nå kan tillates økt handel. I de øvrige områder er
det ikke tillatt med mer handelsareal enn det som ligger der i dag. Derso m det er ønskelig å
åpne for mer hand el utenfor Sandefjord sentrum er kommunen pålagt å utrede konsekvensen
for sistnevnte. Det er som sagt fortsatt noe tilgjengelig handelsareal på Hegna. På Pindsle er
«kvoten » på 5000 m2 ny handel fra forrige rullering brukt opp.

Pindsle er et attraktivt område for noen typer handelsvirksomheter (bigbox - konsepter) og
området er utpekt som det foretrukne handelsområdet utenfor sentrum i strategisk næringsplan.
Dersom det skal vurderes å åpne for økt handel utenfor sentrum mener rådmannen at det vil
være bet ydelige fordeler, blant annet i forhold til opparbeiding av god infrastruktur, å tilrettelegge
for dette i form av transformasjon av eksistere nde industri/lagervirksomheter på Pindsle og /eller
Hegna. På Hegna muliggjør vedtatt reguleringsplan en slik trans formasjon. Reguleringsplanen
for Pindsleområdet er etter rådmannens skjønn utdatert, men flertallet av handelsetableringene
er i dag konsentrert i området rundt Nygårdsveien.

Rådmannen anbefaler at det gjennomføres en handelsanalyse som vurderer
konsekv ensene for Sandefjord sentrum ved økning av handelskvoten på Pindsle og
Hegna .

H01 (Giovanni) og H02 (Gneisveien 13) anbefales utredet . Begge eiendommene ligger sentralt
på Pindsle. Gjennom utredning bør behovet for en ny reguleringsplan for Pindsle vurd eres. I det
videre arbeidet med kommuneplanforslaget vil rådmannen vurdere hvorvidt en eventuell økt
handelskvote utenfor sentrum kan spesifiseres til enkelteiendommer for å sikre en logisk
transformasjon og tilknytte rekkefølgekrav for å sikre utvikling a v infrastrukturen.

H03 (Utvidelse Biltema) anbefales ikke utredet . Innspillet krever omdisponering av dyrket mark
fremfor transformasjon og kan ikke anbefales ettersom det (1) e r i strid med kommunes vedtatte
arealstrategier og (2) i kke bidrar til en bedre arealutnyttelse innenfor eksisterende
næringsområde.
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4. KOMBINERTE FORMÅL (K01 – K05)
De fem mottatte innspillene er av ulik karakter. Innspill K02, K03, K04 og K05 er også vurdert
som boliginnspill, jf. kapittel 6.

K01 (Thorøya) anbefales ikke utre det. Innspillet omhandler omgjøring av Thorøya småbåthavn
til næring/privat havn og berører to viktige problemstillinger. For det første mener rådmannen at
en omdisponering av en så stor småbåthavn ikke bør gjøres uten at det er foretatt en større
småbåtha vn utredning , slik det er beskrevet i planprogrammets kapittel 3.7. Et slikt arbeid ble
ikke prioritert ved denne kommuneplanrulleringen (se vurdering i kapittel 8 ). Rådmannen har
samme oppfatning når det gjelder formålet arealet ønskes omdisponert til. Det er naturlig at det
innmeldte øn sket om forlengelse av dypvannskaia på Thorøya vurderes i sammenheng med
vurd eringene om fortsatt fergedrift. Dette arbeidet planlegges gjennomført ved neste
kommuneplanrullering , jf. planprogrammets kapittel 3.7.

K02 (Ran vik brygge) og K03 (Framnes) anbefales ikke utredet. Begge innspillene er av
rådmannen vurdert å være innspill om transformasjon til bolig. De er derfor medtatt i oversikten
og vurderingen i kapittel 6, på lik linje med øvrige innspill. Innspillene omfattes imidlertid også av
vurderingene i næringskapittelet , ettersom de potensielt vil kunne medføre tap av et sjønært og
sentrumsnært næringsareal. S er man bort fra tap av næringsarealer scorer begge innspillene
godt i boliginnspills vurderingen (se kapi ttel 6 ) og bør bli gjenstand for en grundigere vurdering
ved neste kommuneplanrullering.

K04 (Modalveien) og K05 (Raveien ved Tassebekk) anbefales ikke utredet. Begge innspillene er
å anse som kombinerte næring s - og boliginnspill og har på samme måte som K02 og K03 også
blitt vurdert som boliginnspill, jf. kapittel 6. Rådmannen mener at K04 er lite egnet til begge
formål. Arealet er utsatt fra veistøy fra både Ringveien og Sandefjordsveien, det har ingen
tiknyning til eksisterende næringsområder, og vil b eslaglegge dyrka mark/ «punktere» et jorde.
Område K05 li gger midt i et viktig vilttrekk og har ingen direkte tilknytning til eksisterende
næringsområde på Tassebekk. Også K05 vurderes å være lite egnet til begge formål.
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5. GRØN NSTRUKTU R (G01 – G05)
G01 (Framnesveien 37A) anbefales ikke utredet . Rådmannen vil bemerke at det i dag går en s ti
over den aktuelle eiendommen . Grønnstrukturkorridoren i gjeldende kommunedelplan ble
markert som oppfølging av en reguleringsplan for Langestrand som ikke ble vedtatt. Rådmannen
forventer at planarbe idet for Langestrand syd vil st a r te opp igjen, og mener at det fortsatt bør
vises en grønn korridor over den aktuelle eiendommen for å sikre ivaretakelse av stiforbindelsen
i en fremtidig plan . Å kreve at grønnstukturkorrido ren legges over på naboeiendommen i syd
(Pronova), som i kke var en del av den opprinnelige planen virker i utgangspunktet urimelig , men
kan vurderes i fremtidig regulering.

G02 (Rødsåsen). Når det gjelder innspillet om å omgjøre boligarealer på Rødsåsen til
grønnstruktur , vil formålet i ny kommuneplan tilpasses vedtaket i den pågående
reguleringsplansaken . Saken vil bli oppmeldt til 2 gangs behandling i hovedutvalg for miljø - og
plansaker 17 . oktober. Dersom planforslaget avvises vil tilbakeføring til gr ønnstruktur/LNF ikke
utløse krav o m konsekvensutredning fordi saken er tilstrekkelig opplyst gjennom
reguleringsplanarbeidet.

G03 og G03_2 (Høgenhall) anbefales ikke utredet. Innspillet gjelder omdisponering av ubebygde
boligarealer på Høgenhall til LNF eller grønnstrukturformål. Rådmannen mener at spørsmålet
om forholdet mellom boligutbygging og arealer til grønnstruktur bør avklares i forbindelse med
områdeplanen for Høgenhall. Arbeidet med områdeplanen er igangsatt, og foreliggende
mulighetsstudie vise r stort innslag av grønnstruktur. Rådmannen mener det kan være uheldig å
avklare utbyggingsomfanget allerede på kommuneplannivå. Planprogrammet for
kommuneplanarbeidet identifiserer et behov for en dekningsanalyse for grønnstruktur, men dette
er av tidsmes sige årsaker utsatt til neste kommuneplanrullering.

G04 og G04_2 (Hunsrødstubben) anbefales delvis utredet . Innspillet omhandler tilbakeføring av
boligarealer og næringsarealer på Hunsrødstubben til LNF - formål. Det refereres til følgende
bystyre vedtak i g amle Sandefjord den 24.11.16 :

1. Forslag til reguleringsplan for Hunsrødstubben med plankart og bestemmelser, begge
datert 08.02.2016, vedtas av formelle grunner, jf. plan og bygningslovens § 12 - 12

2. Bystyret ber plan - og utbyggingsutvalget/hovedutvalg for miljø - og plansaker å vedta et
midlertidig forbud mot tiltak i Hunsrødstubben, jf. PBL § 13.1.

3. Det iverksettes planarbeid med formål å endre kommuneplanens arealdel fra boligformål
til landbruks - , natur - og friluftsformål for Hunsrødstubben, deler av eiend ommene gnr. 35
og bnr 1, 2 og 8.

4. Bystyret stiller seg positiv til at det utarbeides et privat reguleringsforslag i samsvar med
den foreliggende innstilling fra formannskapet, men under forutsetning om at det
etableres en alternativ veiløsning, f.eks. i t ilknytning til det næringsområdet som
planlegges utviklet i området. Bystyret ber om at gjennomføring av vedtakets pkt. 3
håndteres slik at initiativtakerne gis mulighet til å vurdere om en slik løsning kan
gjennomføres.

Rådmannen anbefaler at omdisponer ing av ubebygde boligarealer på Hunsrødstubben til LNF -
formål konsekvensutredes i tråd med bystyrets vedtak 24.11.16.



RÅDMANNENS VURDERING AV AREALINNSPILLENE | KOMBINERTE FORMÅL (K 01 – K05) | SANDEFJORD
KOMMMUNE | 10

Ø nske t om omdisponering av tilgrensende ubebygde næringsarealer på Kullerød syd til LNF -
formål, omfattes ikke av ovennevnte vedtak. Fokse rød/Kullerød er anført som et prioritert
næringsområde i strategisk næringsplan og i kommunens arealstrategier. E n kartlegging som e r
foreta tt av næringssjefen viser at kommunen trenger denne næringsreserven. Rådmannen vil
derfor ikke anbefale å konsekvens utrede omdisp onering av næringsarealene på Kullerød syd til
LNF.

G05 (Østerøya idrettspark/GØIF) anbefales utredet. GØIF ønsker å omdisponere et ubebygd
boligareal på Høgenhall til grønnstruktur for å sikre fremtidig utviklingsmuligheter på
idrettsanlegget. Selv om også dette arealet (som innspill G03) er omfattet av
områdeplanarbeidet på Høgenhall, anbefaler rådmannen å konsekven sutrede innspillet.
Anbefalingen begrunnes med at idrettsanlegget ikke har andre mulige utviklingsområder på
grunn av naturgitte forhold på stedet. Rådmannen mener at kommuneplanen bør kunne avklare
om det skal settes av areal til fremtidig idr ettsanlegg eller ikke.

Kort oppsummert anbefaler rådmannen konsekvensutredning av følgende innspill:
G04 og G04_2 (Hunsrødstubben, bolig til LNF)
G05 (GØIF, bolig til grønnstruk t u r)
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6. BOLIGBEBYGGELSE (B01 – B33)
Av planprogrammet til kommuneplan fremgår det at kommunen ikke eksplisitt ba om innspill til
nye boligområder ved denne rulleringen. Bakgrunne n for dette var en kombinasjon av stram
fremdrift på kommuneplanarbeidet og det faktum at Sandefjord etter sammenslåingen hadde en
nokså stor boligreserve i de tre gjeldende kommune(del)planene. Samtidig ønsket kommunen å
ha muligheten til å vurdere de inns pillene man måtte få opp mot eksisterende boligreserve. I
planprogrammet heter det:
«I planarbeidet vil det være handlingsrom til å gjøre arealjusteringer, i tråd med kommunens nye
mål og strategier, som en del av samordningsarbeidet»

Rådmannen har nå vu rdert de mottatte innspillene opp mot 4 av kommunens nye arealstrategier
(de 2 siste arealstrategiene omhandler andre hensyn). I tillegg har arealenes beliggenhet i
forhold til den langsiktige utbyggingsgrensen i regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
blitt vurdert. Vurderingskriteriene blir da som følger:

1. Ligger arealet på dyrka/dyrkbar mark?
2. Vil omdisponering få negative konsekvenser for grønnstruktur, naturmangfold og

tilgjengelighet til sjø og vassdrag?
3. Vil eventuell utbygging styrke eksiste rende byer og tettsteder?
4. Vil eventuell utbygging fremme bruk av miljøvennlige transportløsninger?
5. Har arealet en sentral beliggenhet i forhold til langsiktig utbyggingsgrense i RPBA?

For alle innspill er det satt en konsekvensvurdering på positiv (grønn) , svak negativ (oransje) og
negativ (rød). For vurderingskriterie 2 vil utbygging/nedbygging ikke kunne gi positiv
konsekvens, slik at man i stedet har benyttet ingen konsekvens (grå).

Rådmannens anbefaling for hvilke arealer som bør konsekvensutredes ba serer seg i stor grad
på vurderinger som beskrevet over. I tillegg er det slik at det for flere arealer kan være andre
grunner eller hensyn som taler i mot omdisponering. Dette fremgår det av omtalen av innspillet i
dette kapitelet.

Det er viktig å presis ere at vurderingene som er foretatt her må anses som grove. De utvalgte
innspillene vil bli gjenstand for grundigere vurderinger gjennom de påfølgende
konsekvensutredningene.
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B01 (Husebygrenda) anbefales ikke utredet . Hovedårsaken til det er at area let er regulert til
parke ring for Kariåsen. Planlegging av fortau langs Husebygrenda er igangsatt og
parkeringsbehovet på Kariåsen antas å kunne øke som følge av bortfall av kantparkering langs
Husebygrenda.

B02 og B03 (Haneholmveien 1 22/Lystadveien 27) anbefales ikke utredet . De viktigste årsakene
til det er hensynet til dyrka mark, i kombinasjon med negativ verdi for natur og grønnstruktur
fordi arealene er del av et viktig landskapsdrag på Lystad, mellom Fasanhagan og Sole.

B04 (Apolloveien) anbefales ikke utredet . Arealet som ønskes byttes mot et annet areal er
tidligere omdisponert med tanke på mulig adkomst (turvei/GS - vei) til fremtidig boligområde på
Sørby/Virik via Gemini. Ønsket justering vil stenge denne muligheten og det mener rådmann en
at kommunen ikke er tjent med å gjøre på nåv ærende tidspunkt.

B05 (Krokenveien vest) anbefales utredet. En eventuell omdisponering vil medføre et betydelig
tap av dyrkbar mark, men innspillet oppnår gode verdier innenfor øvrige vurderingskriterier.
Ar ealet er et av svært få innspill som ligger innenfor den langsiktige utviklingsgrensen i RPBA.

B06 (Modalveien) anbefales utredet . Sentrumsnær beliggenhet gjør at innspillet får positive
verdier på kriterie 3 (nærhet til by) og 4 (miljøvennlig transport) . Arealet er ikke i konflikt med

Innspills
nr Innspill

Dyrka/dyrkbar
mark?

Hensyn grønn,
natur etc.

Styrke byer og
tettsteder

Miljøvennlig
tr.sport

Utviklingsgr.
RPBA Anbefales?

B01 Boliger Gbnr 110/108 - Husebygrenda/Kariåsen
B02 Boliger Gbnr 128/10 - Haneholmveien 122 (Lystad)
B03 Boliger Gbnr 128/3 - Lystadveien 27
B04 Boliger Gbnr 127/9 - Apolloveien
B05 Boliger Gbnr 150/18, 19 m.fl. - Krokenveien vest
B06 Boliger Gbnr 41/16 m.fl. - Modalveien
B07 Boliger Gbnr 46/1 m.fl. - Gloveveien (Øvre Hasle)
B08 Boliger Gbnr 46/17 m.fl. - Bekkåsveien
B09 Boliger Gbnr 46/312 m.fl. - Sandkollen (Hasle)
B10 Boliger Gbnr 47/103 - Åliveien 23
B11 Boliger Gbnr 41/633 - Haukerød ved innfartsveien
B12 Boliger Gbnr 161/23 m.fl. - Hemsgata 30
B13 Boliger Gbnr 440/7 m.fl. - 2 områder ved Bogen
B14 Boliger Gbnr 450/4 - Stavnumveien 20
B15 Boliger Gbnr 25/14, 30 - Raveien
B16 Boliger Gbnr 25/2, 33 - Fevangstien
B17 Boliger Gbnr 24/2 - Orerødskogen, Fevang
B18 Boliger Gbnr 23/9 (bytte bolig og LNF) - Paradisskogen/Hørdal
B19 Boliger Gbnr 22/1 - Hørdalsveien 26
B20 Boliger Gbnr 307/2 m.fl. - Kodalveien/Rismyr syd
B21 Boliger Gbnr 427/112 (fra næring) - Magasinveien 3, Solnes
B22 Boliger Gbnr 414/2 - Vadumåsen, Stokke
B23 Boliger Gbnr 58/6, 7 - Frydenbergveien 39, Stokke
B24 Boliger Gbnr 458/9 m.fl. - Ragnhildrødveien vest, Stokke
B25 Boliger Gbnr 532/11 m.fl. (spredt boligbebyggelse), Dalenveien 608
B26 Boliger Gbnr 21/7 Hørdal
B27 Boliger Gbnr 549/3, 6 m.fl., Døvleåsen
B28 Boliger Gbnr 407/10, Sjuestokk
B29 Boliger Gbnr 87/110, 111 - Blåsteinveien, Gjekstad
B30 Boliger Gbnr 83/227 - Helgerødveien 109
B31 Boliger Gbnr 501/119 - Gryte syd
B32 Boliger Gbnr 41/54, 55 - Moveien
B33 Boliger Gbnr 131/4 - Lofterød
K02 Kombinerte formål Gbnr 128/26 m.fl. - Ranvik brygge
K03 Kombinerte formål Gbnr 112/529 m.fl. - Framnes
K04 Kombinerte formål (bolig/næring) Gbnr 41/16 - Modalveien
K05 Kombinerte formål (næring/bolig) Gbnr 23/2 - Raveien ved Tassebekk
N11 Næring Gbnr 473/9 m.fl. - Ra gartneri, Stokkeveien 120
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viktige grønnstruktur - /naturverdier , har en naturlig kobling til eksister e nde bebyggelse og
grenser opptil den langsiktige utviklingsgrensen i RPBA. Omdisponering vil gi tap av noe dyrka
mark, men kun ca. 2 daa. Det har inn kommet en protest mot innspill B06, se innspill BXX.
Protesten vil følge saken.

B07 (Gloveveien/Øvre Hasle) anbefales utredet. Sentrumsnær beliggenhet gjør at innspillet får
positive verdier på kriterie 3 (nærhet til by) og 4 (miljøvennlig transport), og har i tillegg en
naturlig kobling til eksisterende boligfelt. Arealet er delvis innenfor den langsi ktige
utviklingsgrensen i RPBA, men vil medføre tap av noe dyrka mark.

B08 (Bekkåsveien) anbefales ikke utredet . Innspillet får svak negativ verdi på krit erie 3 og 4,
men stor negativ verdi på kriterie 2 (hensyn til grønnstruktur/natur) fordi det ligger innenfor
hensynssone friluftsliv i gjeldende kommuneplan. Arealet ligger i et område med spredt
bebyggelse, litt isolert fra omkringliggende boligfelt.

B 09 (Sandkollen) anbefales ikke utredet . Innspillet får svak negativ verdi på kriterie 3 og 4, men
stor negativ verdi på kriterie 2 (hensyn til grønnstruktur/natur) fordi det ligger inne nfor
hensynssone friluftsliv i gjeldende kommuneplan. Arealet ligger i et område med spredt
bebyggelse, litt isolert fra omkringliggende boligfelt.

B10 (Åliveien 23) anbefales ikke utredet . Innspillet får svak negativ verdi på de fleste kriterier.
Det ligger litt isolert fra omkringliggende boligfelt, har noe dy r k bart areal og ligger nær dyrket
mark. Arealet er for langt fra sentrum og øvrige servicefunksjoner til å få positiv verdi på kriterie
3 og 4. Søknad om fradeling ble avslått i HMP - sak 1 00/18, men hovedutvalget ba rådmannen i
vurdere å utrede arealet som nytt boligomr åde i kommuneplanen.

B11 (Haukerød ved Sandefjordsveien) anbefales ikke utredet. Arealet ligger på dyrket mark tett
opp mot Sandefjordsveien og får negativ verdi på de fleste kriterier. Rådmannen kan ikke se
hvordan adkomst til området skal løses uten bo rtfall av ennå mer dyrket mark.

B12 (Hemsgata 30) anbefales ikke utredet . Innspillet får negativ verdi på de fleste kriterier, med
unntak av dyrket mark. Området ligger isolert fra omkringliggende bolig felt, fremstår som en del
av et større friluftsområd e og ligger derfor innenfor hensynssone friluftsliv i gjeldende
kommuneplan.

B13 (Bogen) anbefales ikke utredet. Innspillet ligger i et område med spredt bebyggelse og
perifert i forhold til byer og tettsteder og får negativ verdi på de fleste kriterier, men positiv verdi
på kriterie 1 fordi omdisponering ikke vil beslaglegge dyrka/dyrkbar mark . Det er hensynssone
landskap på arealet i gjeldende kommuneplan. I nnspillet kan tolkes som et ønske om et nytt
område for spredt boligbygging i LNF, og ikke et ord inært byggeområde for boliger (boligfelt).
Rådmannens foreløpige vurdering er at ordningen med spr e dt bebyggelse ikke videreføres.
Dette medfører at ny byggelse i LNF må vurderes som enkeltsaker etter et sett kriterier på
dispensasjon.

B14 (Stavnumveien 20) anbefales ikke utredet. Innspillet ligger i et område med spredt
bebyggelse og perifert i forhold til byer, tettsteder og øvrige boligfelt. Innspillet får negativ verdi
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på de fleste kriterier, men svak negativ verdi på kriterie 1 fordi o mdisponering kun vil
beslaglegge et mindre areal med dyrka/dyrkbar mark.

B15 (Raveien/Thuve) anbefales ikke utredet. Innspillet er en enkelttomt som ble vurdert som en
del av et større innspill ved forrige kommuneplanrullering i Sandefjord. Utbyggingsønsk et bør
vurd eres som en enkeltsak/byggesak etter et sett kriterier ved søknad om dispensasjon. Det er
vist hensynssone bevaring naturmiljø (vilttrekk) over deler av eiendommen.

B16 (Fevangstien) anbefales ikke utredet. Innspillet får negativ verdi på krit erie 3 og 4. Arealet er
et nærskogområde for omkringliggende bebyggelse. Utbygging vil gi nærføring til landbruksdrift.

B17 (Orerødskogen/Fevang) anbefales ikke utredet. I nnspillet kan ses i sammenheng med
innspill VA01 om nytt høydebasseng. Arealet er e t nærskogsområde nær Fevang skole, som
brukes til rekreasjon. Innspillet får negativ verdi på kriterie 3 og 4. Det er registrert kulturminner
innenfor området. Innspillet berører ikke dyrka/dyrkbar mark og får positiv verdi på dette
vurderingskriteriet.

B18 (Paradisskogen) anbefales utredet . Innspillet går ut på å bytte formål på to arealer. En
skogsteig som i dag har boligformål (der det ligger et kulturminne) foreslås omdisponert til LNF,
mens et annet skogsområde som i dag har LNF - formål foreslås omdis ponert til bolig.
Rådmannen mener at kommunen ikke er tjent med å ha urealiserbare areal i boligreserven og
mener at muligheten for arealveksling bør vurderes nærmere. Innspillet får positiv verdi i forhold
til dyrka/dyrkbar mark.

B19 (Hørdalsveien 26) anbefales ikke utredet . Arealet en er kolle med noe omkringliggende
skog. Innspillet får negativ verdi på de f leste kriterier. Det ligger isolert fra omkringliggende
boligfelt og vil verken stryrke eksisterende byer/tettsteder eller bidra til mer miljøvennlig
transport.

B20 (Rismyr syd/Kodal) anbefales ikke utredet. Innspillet får negativ verdi på kriterie 3 og 4, men
positiv verdi på k r iterie 1 fordi en eventu ell omdisponering ikke vil besla gelegge dyrka/dyrkbar
mark. Kommune n har allerede en meget stor urealise rt boligreserve i Kodalområdet, og
ytterligere arealer innenfor den langsiktige utviklingsgrensen samme sted.

B21 (Magasinveien 3/Solnes) anbefales ikke utredet. Innspillet får negativ verdi på kriterie 3 og
4, men po sitiv verdi på kriterie 1 fordi en eventuell omdisponering ikke vil beslagelegge
dyrka/dyrkbar mark. Eiendommen grenser opp til Melsomvik kornsilo, som er et stort
kornmottak. Stort konfliktpotensiale med næringsdriften ved boligbygging så nære.

B22 (Vad um/Fjellvang) anbefales ikke utredet. Innspillet har god tilknytning til eksisterende
boligfelt på Vadumåsen/Fjellvang, og får aksepable verdier på kriterie 3 og 4 som følge av
nærhet til Stokke sentrum. På den annen side er hele arealet dyrka mark og får da stor negativ
verdi på kriterie 1 . Arealet tangerer utredningskorridoren (300 meter bred) for ny Vestfoldbane.

B23 (Frydenbergveien 39) anbefales utredet . Innspillet har god tilknytning til eksisterende
boligfelt på Bokemoa/Sentrum syd , og oppnår gode verdier på kriterie 3 og 4 som følge av
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nærhet til Stokke sentrum. Arealet er et av få innspill innenfor den langsiktige utviklingsgrensen i
RPBA. På den annen side er hele arealet dyrka mark og får da stor negativ verdi på kriterie 1.
Ca. halve arealet in ngår i utredningskorridoren for ny Vestfoldbane.

B24 (Ragnhildrødveien vest) anbefales utredet . Innspillet har god tilknytning til eksisterende
boligfelt på Bokemoa, og oppnår akseptable verdier på kriterie 3 og 4 som følge av nærhet til
Stokke sentrum. A realet grenser opptil den langsiktige utviklingsgrensen i RPBA. På den annen
side er hele arealet dyrka mark og får da stor negativ verdi på kriterie 1.

B25 (Dalenveien 608) anbefales ikke utredet . Arealet ligger perifert og i nnspillet kan forstås som
et ønske om et nytt områd e for spredt boligbygging i LNF, og ikke et ordinært byggeområde for
boliger (boligfelt). Rådmannens foreløpige vurdering er at ordningen med spr e dt bebyggelse
ikke videreføres. Dette medfører at n y byggelse i L NF må vurderes som enkeltsaker etter et sett
kriterier på disp ensasjon.

B26 (Hørdal) anbefales ikke utredet . Innspillet får negativ eller svak negativ verdi på de f leste
kriterier. Arealet har kobling til eksisterende boliger på Hørdal, men vil verken styrke
eksisteren de byer/tettsteder eller bidra til mer miljøvennlig transport. Deler av arealet er dyrkbart.

B27 (Døvleåsen) anbefales ikke utredet . Arealet ligger i et område med spredt bebyggelse, ca.
1,5 km nord for Fossnes/Arnadal. Arealet ligger perifert i forhold til eksisterende byer/tettsteder
og får negativ verdi på kriterie 3 og 4 , men positiv verdi på kriterie 1 fordi en eventuell
omdisponering ikke vil beslaglegge dyrka/dyrkbar mark. Rådmannen anbefaler at ny byggelse i
dette området vurderes som enkeltsaker etter et sett kriterier på dispensasjon.

B28 ( Sjuestokk) anbefales utredet . Arealet ligger perifert i forhold til eksisterende byer/tettsteder
og får negativ verdi på kriterie 3 og 4, men positiv verdi på kriterie 1 fordi en eventuell
omdisponering ikke v il beslaglegge dyrka/dyrkbar mark. Arealet er lite og har god kobling til
eksisterende boligfelt på Sjuestokk.

B29 (Blåsteinveien) anbefales utrede t. Arealet ligger et stykke fra Sandefjord sentrum og får
svak negativ verdi på kriterie 3 og 4, men positiv verdi på kriterie 1 fordi en eventuell
omdisponering ikke vil beslaglegge dyrka/dyrkbar mark. Rådmannens foreløpige vurdering er at
ordningen med spr e dt bebyggelse ikke videreføres. Dette medfører a t ny byggelse i LNF må
vurderes som enkeltsaker etter et sett kriterier på dispensasjon. Fordeler og ulemper ved
omdisponering til bolig bør vurderes nærmere ved konsekvensutredning.

B30 (Helgerødveien 109) anbefales utredet . Tidligere virksomhet på eiendommen
(gartneriutsalg) er lagt ned, og det ble en gang gitt dispensasjon for etablering av barnehage
(heller ikke realisert). Arealet ligger et stykke fra Sandefjord og får svak negativ verdi på kriterie
3 og 4, men positiv ve rdi på kriterie 1 fordi en eventuell omdisponering ikke vil beslaglegge
dyrka/dyrkbar mark. Rådmannen synes at det innsendte forslaget til mulig ny bebyggelse virker
gjennomtenkt og anbefaler utredning.

B31 (Gryte syd) anbefales ikke utredet . Arealet lig ger perifert i forhold til eksisterende
byer/tettsteder (Fossnes/Arnadal er foreslått som lokalsenter) og får negativ verdi på kriterie 3
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og 4, men positiv verdi på kriterie 1 fordi en eventuell omdisponering ikke vil beslaglegge
dyrka/dyrkbar mark. Det er allerede store urealiserte boligreserver i Fossnes/Arnadalområdet og
rådmannen men er at det ikke er behov for ytterligere omdisponeringer i dette området nå.

B32 (Moveien) anbefales ikke utredet. Innspillet har god tilknytning til eksisterende boliger l angs
Moveien, og oppnår gode verdier på kriterie 3 og 4 som følge av nærhet til Sandefjord sentrum.
Arealet grenser opptil den langsiktige utviklingsgrensen i RPBA. På den annen side er hele
arealet dyrka mark av høy kvalitet og får da stor negativ verdi p å kriterie 1. I innspillet er det
opplyst at offentlig/privat tjenesteyting også kan være et aktuelt formål.

B33 (Lofterød) anbefales ikke utredet . Arealet ligger et stykke fra Sandefjord sentrum og får
svak negativ verdi på kriterie 3, men godt busstil bud gir positiv verdi på kriterie 4. Arealet er
dyrka mark og får stor negativ verdi på kriterie 1. Arealet ble konsekvensutredet ved forrige
kommuneplanrullering. Det ligger inntil fv 303 og vil være støyutsatt.

K02 (Ranvik brygge) og K03 (Framnes mek.) anbefales ikke utredet. Dette er de areali nnspillene
som oppnår de beste verdivurderingene i rådmannens vurdering. Begge arealene er
sentrumsnære, og oppnår positiv verdi også i forhold til miljøvennlig transport. Arealene er
viktige med tanke på tilgjengelighet til sjø/friluftsområder, men disse hensynene kan i varetas
gjennom fremtidig regulering. Begge innspill er innenfor den langsiktige utviklingsgrensen i
RPBA. Årsaken til at rådmannen ikke ønsker å utrede omdisponering til boligformål for K02 og
K03 nå er at det vil kunne medføre tap av sjø - og sentrumsnære næringsarealer.

K04 (Modalveien) anbefales ikke utredet . Innspillet oppnår gode verdier på kriterie 3 og 4 som
følge av nærhet til Sandefjord sentrum. Likevel er a realet utsatt fra veistøy fra både Ringveien
og Sandefjordsveien, det har ingen tiknyning til eksisterende boligområder. Arealet er dyrka
mark og vil i tillegg «punktere» et jorde og får stor negativ verdi på kriterie 1.

K05 (Raveien ved Tassebekk) anbefales ikke utredet. Innspillet får negativ eller svak negativ
verdi på de f leste kriterier. Arealet vil verken styrke eksisterende byer/tettsteder eller bidra til mer
miljøvennlig transport. Deler av arealet er dyrket/dyrkbar mark og arealet er sentralt i et viktig
vilttrekk og har ingen direkte tilknytning til eksi sterende boligområder på Hørda l.

N11 (Ra gartneri) anbefales ikke utredet. Innspillet får negativ eller svak negativ verdi på de
f leste kriterier. Arealet vil verken styrke eksisterende byer/tettsteder eller bidra til mer
miljøvennlig transport. Arealet ligger nær Skjee kirkes landsk apsrom og består av mye
dyrka/dyrkbar mark.

Kort oppsummert anbefaler rådmannen konsekvensutredning av følgende innspill:
B05 (Krokenveien vest)
B06 (Modalveien)
B07 (Gloveveien/Øvre Hasle)
B18 ( Paradisskogen)
B23 (Frydenbergveien 39)
B24 (Ragnhildrødveien vest)
B28 (Sjuestokk)
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B29 (Blåsteinveien/Gjekstad)
B30 (Helgerødveien 109)

7. FRI TIDSBEBYGGELSE (F01 – F07)
Innenfor eksisterende områder for fritidsbebyggelse er det mange store tomter og det er et
betydelig potensiale for fortetting innenfor eksisterende hyttefelt. Rådmannen er kjent med at
denne typen fortettingsplaner er vanlig i andre kommuner.

I planprogrammet til kommuneplan fremgår det kommunen ikke ba om innspill på nye områder
for fritids bebyggelse. Rådmann en mener derfor at det vil være problematisk å innstille på
konsekvensutredning av denne typen innspill, selv om flere av d e mottatte innspillene må anses
som fornuftige. For øvrig er det fullt mulig å igangsette regulering uavhengig av omdisponering i
kommuneplanen, men da påhviler d et krav om konsekvensutredning i reguleringsplanprosessen
og større usikkerhet i forhold til regionale myndigheters holdninger .

Dersom hovedutvalget/formannskapet likevel skulle ønske å konsekvensutrede noen av
innspillene vil rådmannen, med bakgrunn i vedtatte arealstrategier, anbefale de av innspillene
som:

1. Har en naturlig tilknytning til eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse, og
2. Ligger utenfor 100 - meters beltet mot sjøen.

Følgende innspill fall er innenfor ovennevnte kriterier: F03 ( Sundeskogen ) , F05 ( Hagaløkka ) og
F06 ( Østre Nesveien ) .

Innspill F01 og F07 omhandler enkelteiendommer uten tilknytning til byggeområder for
fritidsbebyggelse og bør omsøkes og behandles som enkeltsaker (byggesaker), uavhengig av
kommuneplanen.

8. S MÅBÅTH AVNER (SB01 – SB03)
Av planprogrammet til kommuneplan fremgår det at kommunen ønsker at det utarbeides en
småbåthavnutredning som vurderer den samlede kapasiteten i kommunen og
utvidelsesmulighetene ved det enkelte anle gg, før det avsettes areal i kommuneplanen til nye
småbåthavner/utvidelser. Rådmannen anbefaler derfor å ikke konsekvensutrede SB02
( utvidelse av småbåthavnen på Solløkka ) .

SB01 ( småbåthavn Hagaløkka ) anbefales ikke utredet. Innspillet må ses i sammenhen g med
innspill F05 om nye fritidsboliger i samme område . Rådmannen har ikke anbefalt
konsekvensutredning av dette innspillet og da er det heller ikke naturlig å utrede mulighetene for
flere båtplasser ved Hagaløkka .

SB03 (u tvidelse av båthavna på Engø ) anbefales utredet . Utredning av en utvidelse av dette
anlegget er i tråd med vurderingen i planprogrammets kapittel 3.7. Samtidig er det viktig at
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utredningen også tar stilling til et eventuelt behov for flere parkeringsplasser og eventuelle andre
behov so m kan opps tå ved utvidelse, og vurderer de samlede konsekvensene av alle tiltak.

9. PRIVAT TJEN ESTEYTING (T01 – T02 )
T01 ( Tømmermannsløkka ) anbefales ikke utredet . Tømmermannsløkka brukes i dag som kurs -
konferansesenter og forsamling/menighetsaktiviteter. Eiendommen ønskes omdisponert til privat
tjenesteyting for å stadfeste dominerende arealbruk. Det er også en barnehage på området. Det
argumenteres med at dette vi l lette saksbehandlingen knyttet til mindre endringer på området.

Eiendommen ligger litt for seg selv mellom boligfeltene på Åbol og næringsområdet på Kullerød ,
nær Hjertås . Rådmannen ser ingen fordeler for kommunen ved omdisponering av dette arealet
fra LNF til privat tjenesteyting nå. En eventuell videreutvikling av eiendommen bør skje gjennom
reguleringsplan med konsekvensutredning i privat regi. Det foreligger en vedtatt reguleringsplan
for ny gang/sykkelvein langs Bottenveien, men tiltaket er ikke ti lgodesett midler i gjeldende
handlingsprogram for fylkesveinettet.

T02 (Mokollen skole) anbefales ikke utredet. Skolen ønsker å omdisponere del er av
Glassmesterløkka til byggeformål , med tanke på mulig erverv av areal fra kommunen til bygging
av gymsal. Det er ikke innmeldt et slikt behov til arbeidet med kommunens idrettsmelding.
Idrettshallkapasiteten i Sandefjord er økt vesentlig de senere år, gjennom bygging av
flerbrukshaller i Bugården og på Vesterøya idrettspark, På Haukerød idrettspark er det godkjent
regulering splan for hallutvidelse.

Planprogrammet for kommuneplanarbeidet identifiserer et behov for en dekningsanalyse for
grønnstruktur, men dette er av tidsmessige årsaker utsatt til neste kommuneplanrullering.
Rådmannen mener at Glassmes terløkka er en del av et større og mye benyttet friområde rundt
Mokollen. Det aktuelle arealet brukes til diverse aktiviteter slik som fotballspilling, hundelufting
og frisbeek asting. Rådmannen kan ikke anbefale å konsekvensutrede omdisponing til
byggeform ål.

10. SENTRU MSFORMÅL (S01)
S01 (sentrumsformål Andebu) anbefales utredet. Innspillet omhandler mulig endring av
avgrensningen på sentrumsformålet i Andebu. Kommunen bes utrede hvorvidt ønsket
utviklingsretning for Andebu sentrum er sydover, slik den er vist i gjeldende kommunedelplan
(ubebygd jorde med sentrumsformål), kontra å medta en større del av boligare a lene nord for
Andebuveien i sentrumsavgrensningen.

Sentrumsformål er et samleformål som muliggjør utvikling innenfor flere underformål , slik som
bol ig, servering, kontor, næring og handel. Rådmannen mener at en fornuftig avgrensning av
sentrumsformålet er viktig for å sikre god videreutvik l ing av Andebu tettsted . A lternative
avgrensninger av sentrumsformålet i Andebu sentrum bør konsekvensutredes.
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11. HØYDEBASSENG (VA01)
VA01 (nytt høydebasseng , to lokaliteter ) anbefales utredet . Vestfold Vann IKS planlegger et nytt
høydebasseng i Sandefjord, blant annet for å sikre 24 timers leveringssikkerhet i situasjoner
med høyt vannforbruk. I følge Vestfold Vann v il bassenget som på sikt ønskes etablert i
Sandefjord vil få et volum på 60 000 m3, en diameter på 90 meter og en høyde på 12 – 13
meter. Foretaket har i egen regi foretatt et arealsøk og meldt inn to lokaliteter, Husåsen (Østre
Kullerød) og Orerødskogen ( Fevang). Våren 2018 ble det varslet igangsetting av
reguleringsplanarbeid for Husåsen. Innspillet bør konsekvensutredes og om mulig samordnes
med vurderinger i reguleringsplanarbeidet.

12. KONKLU SJON
Rådmannen anbefaler at følgende 23 arealinnspill konsekvens utredes:

N04 (Kullerød nord)
N05 (Kullerød sør)
N10 (Tassebekk)
N13 (Borgeskogen)
N14 (Andebu næringspark)
N16 (Tassebekk øst)
N17 (Natvallkrysset)
H01 (Giovanni)
H02 (Gneisveien 13)
G04 og G04_2 (Hunsrødstubben, bolig til LNF)
G 05 (GØIF, bolig til grønnstruktur )
B05 (Krokenveien vest)
B06 (Modalveien)
B07 (Gloveveien/Øvre Hasle)
B18 (Paradisskogen)
B23 (Frydenbergveien 39)
B24 (Ragnhildrødveien vest)
B28 (Sjuestokk)
B29 (Blåsteinveien/Gjekstad)
B30 (Helgerødveien 109)
SB03 (utvidelse av båthavna på Engø)
S01 (sentrumsformål Andebu)
VA01 (nytt høydebasseng , to lokaliteter )

I tillegg anbefaler rådmannen at det gjennomføres en handelsanalyse som vurderer
konsekvensene for Sandefjord sentrum ved økning av handelskvoten på Pindsle og Hegna.



 

 

 


