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Bankgiro: 8101.46.68128
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Vår saksbehandler: Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil: +47 47977073
E-post: stig.hagelid.fjeldstad@banenor.no

Sandefjord kommune -Varsel om planoppstart -Byutviklingsplan for Sandefjord -Bane
NORs uttalelse

Vi viser til brev datert26.1. d.å.

Bane NOR er tilfreds med planens hovedmål og mener avveiningene gjort i planprogram virker
fornuftige. Vi mener imidlertid avgrensningen rundt en fremtidig stasjon kan vurderes gjort noe mer
omfattende, ettersom det er normalt at nye kollektivknutepunkter blir gjenstand for etterspørsel
etter utvikling i nærområdet.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og Teknologi

Stig Hagelid Fjeldstad
planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Sandefjord kommune 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  01.03.2021 
Vår ref:  21/00938-2 
Deres ref:     

 

Uttalelse til byutviklingsplan for Sandefjord kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 26. januar 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Sandefjord kommune er i gang med planprogram for byutvikling i Sandefjord sentrum. 
Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning, men det er flere tema som skal 
utredes i planprosessen. 
 
Uttalelse fra DMF 
Sandefjord kommune peker på befolkningsvekst i sentrum som er i tråd med gjeldende 
arealpolitikk. Denne trenden vil fortsette også i kommende periode. DMF er som 
fagmyndighet opptatt av at fortetning i form av utbygging i denne sammenhengen 
utløser behov for byggeråstoff. Av hensyn til både trafikksikkerhet, miljø og kostnader 
bør det benyttes mest mulig lokal byggeråstoff. DMF ber om at kommunen tar dette 
inn som tema i videre arbeid med planprogram. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 

POST- OG BESØKSADRESSE  

Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 

4

http://www.dirmin.no/


 

 

 

2 

Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Kristine Stenvik 
seksjonssjef   rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Kristine Stenvik 

 
 
 

Mottakere: 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 
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Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 25 00 
 

Telefaks 
33 31 06 60 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
 

E-post 
postmottak@dsb.no 
 

Internett 
www.dsb.no 
 

Organisasjonsnummer 
974 760 983 
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SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 
 
    

 

Varsel om planoppstart - Byutviklingsplan - høringsbrev - Sandefjord 
kommune 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
 
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig.  
 
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Arkivseksjonen 
 
 
Helle Nielsen Ajeen Arvesen 
seksjonssjef førstekonsulent 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Uttalelse til varsel om planoppstart kommunedelplan for byutvikling - 

Sandefjord kommune  

Vi viser til brev, datert 26.01.2021, om at Sandefjord kommune skal utarbeide en 

kommunedelplan for byutvikling (byutviklingsplanen). Dette er først og fremst en 

tematisk kommuneplanen som ikke vil være like detaljert som en arealplan, men 

hovedmålsettingen med planen er å tilrettelegge for byliv, næringsetableringer, boliger, 

tjenesteyting, arrangementer, gode transportløsninger og videreutvikling av offentlig 

byrom. 

 

Fiskeridirektoratets rolle 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint 

biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Generelle vurderinger og merknader 

Sandefjordsfjorden og kysten i området for øvrig er mye benyttet til rekreasjon og er 

viktig for fiskerinæringa med sine regionalt viktige områder med bløtbunn og ålegress, 

gytefelt for torsk, rekefelt og fiskeplasser for torske- og flyndrefisk. Informasjon om 

registrerte fiskeplasser, gyte- og beiteområder, marine naturverdier mv. i Sandefjord 

kommunes sjøområder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets kartverktøy: 

https://portal.fiskeridir.no/plan. Vi bidrar gjerne med nærmere kunnskap om dette ved 

behov. 

 

Fiskeridirektoratet region Sør kan foreløpig ikke se at spesielle fiskeri- eller 

havbruksinteresser kan bli særlig negativt berørt av denne planen, så lenge det tas 

hensyn til særlig de marine naturtypene i planområdet. Dersom man skal sikre seg at 

marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal berøres negativt, må det i minst mulig 

grad foretas inngrep som arealbeslag, sprenging, mudring, utslipp og utfylling i sjø. Egg, 

larver og tidlige stadier av fisk og skalldyr samt fisk og skalldyr som gyter, beiter og lever 

i grunne sjøområder vil være følsomme ovenfor støy, vibrasjoner, partikkelutslipp, 

oppvirvlet masse og forurensning, og det er viktig at de tilbys best mulig miljøforhold og 

 Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør     

Saksbehandler: Karen-Christine Oehninger Aasheim 

Telefon: 470 40 657 

Vår referanse: 21/1560 

Deres referanse: 20/3707-5 

Dato: 12.03.2021 

 

 

Sandefjord Kommune 

Att:  Magnus Robert Campbel 

Postboks 2025 

3202 SANDEFJORD 
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Vår referanse: 21/1560 

Side: 2/2 

livsbetingelser. Det samme gjelder marin vegetasjon. Rent og rikt hav er en forutsetning 

for at vi skal kunne høste fra sjøen samt for kystsonens verdi til rekreasjons- og 

fritidsformål. Man bør derfor ta inn i planbestemmelsene at ved alle inngrep i sjø må det 

tas tilbørlig hensyn til marin biologi og marint miljø e.l. 

 

I varselet framgår det at det ikke vil gjennomføres en egen konsekvensutredning da en 

tematisk kommunedelplan ikke har samme krav til KU som omdisponeringer av arealer 

til utbyggingsformål. Det framgår også at det foreligger mye eksisterende kunnskap som 

vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for for byutvikligsplanen. Vi forutsetter uansett en 

beskrivelse og vurdering av planens eventuelle virkninger på marine miljøverdier, andre 

interesser i sjø og fiskeriene med avledet virksomhet, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 

første ledd. Ved eventuelle tiltak i, eller med virkning til, sjø, forutsetter vi avbøtende 

tiltak mot forurensing og skadelige utslipp o.l., og at dette tas inn i 

reguleringsbestemmelsene. For generelt å unngå negative konsekvenser i størst mulig 

grad for det marine miljø, bør eventuelle særlig inngripende tiltak og støyende arbeider, 

dersom de finnes nødvendige og kan tillates, foregå i vinterhalvåret når livet i sjøen er 

mest i ro. 

 

Vi ønsker lykke til videre og ser frem til å kunne gi råd og anbefalinger i det videre 

planarbeidet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef 

 

Karen-Christine Oehninger Aasheim 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

 

Mottakerliste: 

Sandefjord Kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Kopi til: 

Kystverket, Statsforvalteren i Vestfold 

og Telemark, Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Ved legg 
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Foreningen Gamle Sandefjord  
v/Lars Ove Strat  
lars.ove.strat@gmail.com  
 
Sandefjord kommune  
postmottak@sandefjord.kommune.no  

Sandefjord 12.03.2021 
Deres ref: saksnr.: 20/3707  
 
Høringsuttalelse byutviklingsplan. 
 
Forening Gamle Sandefjord oversender med dette sine høringsuttalelse til planprogrammet for 
byutviklingsplan, Sandefjord kommune. 

 

Det foreslås at ønsket om en visuell framstilling av planarbeidets framdrift tas inn i planprogrammet. 
Under det kommende planarbeidet bør framstillingen ha som mål å bli et konkret verktøy for alle 
berørte parter. Dette for å gi en lettfattelig oversikt over prosessen. 
 
Kulepunktene under er foreløpige forslag: 
 

 Visualisering av planprogrammet. For å fremme forståelse og innsikt bør aktivitetene, og 
hvilke aktører som skal delta i disse, stadfestes i tid og sted på en tidsakse med dertil 
tilhørende prosedyrer, leveranser og politiske møter/beslutninger. 
 

 For å fremme innbyggerengasjement og eierskap til den kommende byutviklingsplan, forslår 
foreningen at det etableres interaktive ”fortellerkart” som på en dynamisk måte kan formidle 
framdrift i prosessen. Fortellerkartet bør også kunne brukes interaktivt for innbyggere, 
næringsliv og utbyggere, og gi en lav terskel for medvirkning. 

 
Foreningen forstår at byutviklingsplanen vil framstå som en tematisk kommunedelplan. Det 
står litt om planstatus, men ikke hvordan den skal forankres politisk. Byplanen bør stadfestes 
av kommunestyret når den foreligger og integreres i kommuneplanen ved neste rullering 
som en helhetlig juridisk bindende plan. Ikke kun være førende for skjønnsvurdering ifm 
byggesaksbehandling.  
 

 Vekst og vern, samvirke kulturvern og fornyelse. Bysentrum må bevare sitt historiske småby 
særpreg. Fortetting og fornyelse må gjennomføres på dette grunnlag.  
 

 Identifisering av sentrale byområder, konkret samvirke mellom uterom og bygninger. 
 
 

 Forbilder, eksempler fra andre byer som det kan læres av. 
At «utflagging» av detaljhandel og kontorarbeidsplassene til feks Pindsle, Fokserød, 
Tassebekk fører til butikkdød i bysentrum. Hvis byen skal «leve» må det være politisk vilje til 
det. Rammevilkårene for dette må inn i kommuneplanen via byutviklingsplanen. Kommunen 
må være bevist på sin rolle som utvikler og hva som skal utvikles. 

 

 

9

mailto:lars.ove.strat@gmail.com


side 2 av 3 

Så noen tanker og synspunkter på temaer: 
 
Prioritering av byens innbyggere må været viktig i en byplan. 

Byrom, boliger, tjenesteyting, næringsetablering og transportløsninger må tilpasses innbyggerne. 

Det skal være boligtilbud for alle, enslige, familier, ungdom og eldre. Eierboliger og 
leieboliger, rimelige og dyre, gjerne samlokaliserte i samme bygg/boområde. 

 

Beholde småby- miljøet. 

Vi mener det er viktig og beholde småby miljøet, for fortsatt å være Sandefjord. 

 

Nærhet til sjøen. 

Det er viktig med nærhet til sjøen og ikke bygge ned sjøutsikten; den betyr mye for menneskers 
l ivsglede. Det er stressreduserende å gå der man kan se sjøen. Det kom fram i  e t stort 
forskningsprosjekt kalt Blue Health som undersøkte 20.000 mennesker i  18 land, o m 
sammenhengen mellom sted og lykke. 

Konklusjonen var klar: Vi er definitivt lykkeligst ved havet.  

Sjøfronten og hva som skal skje med ferjeområdene på sikt må behandles i planen for å skape 
forutsigbarhet for alle parter. 

 

Mulighet for høyere utdanning. 

Tilrettelegge slik at Sandefjord kan tilby høyere utdanning. Mange må forlate byen for å skaffe seg 
det, og ikke alle kommer tilbake. Et studentmiljø i byen ville være en berikelse. 

 

Klimaendring. 

Klimaendring er også en utfordring for Sandefjord som har mye oversvømmelser. Dette gjelder særlig 
den nedre del av sentrum som er skissert i planprosessen. 

Her er det på tide å finne en god løsning. 

 

Offentlige funksjoner. 

Offentlige funksjoner bør legges til bykjernen. Dette vil føre til økt byliv.  

 

Fortetting. 

 
Høy fortetting og høye bygg skaper kulde og liten trivsel, og mennesker ønsker ikke å oppholde seg 
slike steder. Det samme gjør store kvartalstukturer og uttrykksløse fasader. 

Ikke fortetting over alt for enhver pris. Byrom og bakgårder kan heller åpnes opp og gjøres 
tilgjengelig som små oaser for byens innbyggere og gjester. 

 

Flere gågater. 
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Redusere biltrafikken. Der hvor det er nødvendig med trafikk etableres «shared space» løsninger 
hvor biltreff tilpasses gående - ikke omvendt. 

 

Grønne områder. 

Trær kunne det vært mer av i Sandefjord som f.eks på. Hvidts Plass. 

Foreslår også å tilrettelegge  for blå/grønne områder / vannveier som feks følger sykkel /gåstier med 
innlagte vannspeil og grønne «lunger». 

 

Kulturmiljøene. 

Vi må ta vare på de kulturmiljøene vi har som viser storheten fra tidligere tider,  slik 

som Hystadveien og Åsen, de gamle bomiljøene som f.eks. Bjerggata. Breili  og Nybyen. 

Sandefjords Jugendarkitektur som ble skapt av dyktige arkitekter da Sandefjord ble bygd opp etter 
bybrannen i 1900. 

Disse arkitektene dro  videre til Ålesund og bygde opp byen der, som også var rammet av bybrann, og 
markedsfører seg i dag som Norges fremste Jugendby. 

 

Med vennlig hilsen  
For Foreningen Gamle Sandefjord  
Lars Ove Strat  (leder) 
 
Dokumentet er elektronisk, og inneholder derfor ingen manuell signatur 
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Fra: Fredrik Pettersen <fredrik.petters1@gmail.com> 
Sendt: lørdag 13. mars 2021 18.41 
Til: Postmottak 
Emne: Høringsinnspill sak 002/21 - byutviklingsplan 
 
Kategorier: Blue category 
 

Hei, med referanse til foreliggende byutviklingsplan for Sandefjord så vil jeg komme med 

følgende innspill: 

- Det kan virke som om området i betraktning ikke inkluderer hele Kilen området, kun deler 

av Kilgata. Den resterende seksjonen av Kilgata har et stort utviklingspotensial og bør inngå 

som en del av en helhetlig plan for byutviklingen. 

- Parkeringsmuligheter i nærhet til sentrum, men på utsiden av selve planområdet bør 

vurderes. Arendal er et prakteksempel på hvordan parkering kan anlegges i nærhet til sentrum 

uten å oppta sentrumsarealer. Selvom disse forslag til potensielle nye parkeringensområder 

ikke ligger i planområdet, så bør parkering sees på i en større sammenheng fordi de kan ha 

stor innvirkning på utvikling av sentrum.  

 

Vh. 

 

Fredrik Pettersen 

12



Høringsuttalelse til byutviklingsplan  

 

Med ønske om å bygge opp en identitet til Sandefjord, på samme måte som vi bygger opp et 

varemerke til en bedrift, bør Gründerbyen satsningen i Sandefjord komme tydeligere frem. 

 

Litt om bakgrunnen for Sandefjords gründeridentitet 

Sandefjord har en spesiell gründerkultur, som sitter i «veggene» i denne byen. 
Det handler om evnen til å tenke store tanker og viljen til å ta risiko. Historien rundt 
gründerskapet i byen går tilbake til 1905, når Christen Christensen sendte en 
hvalfangstekspedisjon til Antarktis, fordi han trodde det lå en forretningsmulighet der.  
 
Sandefjord er ikke noen hvalfangstby lenger, men hvalfangsten var starten på en enorm 
oppgangstid for dette distriktet. Mange av de store bedriftene i denne byen startet i denne 
perioden. 
  
Etter Christensen kom det flere dristige folk. Skipsrederen og gründeren Anders Jahre var i en 
periode en av verdens rikeste menn. Odd Gleditsch grunnla Jotun, som i dag har 10.000 
ansatte kloden rundt. For generasjonen som vokste opp med disse gutta, så var de like store 
rockestjerner som Elvis og Beatles. 
  
Kulturen disse gründerne representerte sitter fortsatt i veggene her i Sandefjord. Byen uten 
jantelov. Byen der det er lov å lykkes. 
 
 
Gründerbyen fremover 
Ordet gründer fremstår positivt i befolkningen. Vi forbinder ordet med de som er modige, tørr 
å satse, nytenkende, har en skaperkraft, er handlekraftige, har ambisjoner, er uredde, ser 
muligheter +++ Ordene er mange og utelukkende positive og vil gi befolkningen en slags 
stolthetsfølelse, som ikke skal undervurderes. Dette bygger kultur.  
 
Gründerskap er også fremtidsrettet. I følge NHO trenger vi 250 000 nye private arbeidsplasser 
innen 2030. For å komme ditt, må vi gjøre grep. Med gründerbyen stempelet kan vi motivere 
befolkningen ytterligere til gründerskap. 
 
 
Synlige installasjoner i bybildet 
Første steget i prosessen er i gang. Vi har installert et gründerbyen skilt over Rådhusgata og 
en søyle med ord som representerer gründerskap, som er på utsiden av Gründeriet.  
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Vi ønsker ytterligere synlighet for å bygge opp 
Sandefjords identitet. Et forslag kan være 
inngangsporten til Sandefjord. Her kan det stå: 
Gründerbyen eller Gründerbyen Sandefjord.  
Vi ønsker også å bidra til å utvikle installasjoner rundt 
i bybildet som har en rød-tråd til gründerskap.  
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Benedicte Eian Iversen,  
Daglig leder Gründeriet Sandefjord 
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Svar - oppstart - Byutviklingsplan for Sandefjord - Sandefjord kommune - 
Vestfold og Telemark fylke 
Vi viser til brev av 26. januar 2021 vedrørende oppstart av arbeid med kommunedelplan for 
byutvikling (byutviklingsplanen) i Sandefjord kommune, og høring av tilhørende 
planprogram. 
Hensikten med kommunedelplanen er å legge til rette for byliv, næringsetableringer, 
boliger, tjenesteyting, arrangementer, gode transportløsninger og videreutvikling av 
offentlig byrom slik at Sandefjord sentrum blir motoren i kommunens næringslivssatsing. 
Planen utarbeides som en tematisk kommunedelplan og vil ikke være juridisk bindende for 
arealbruken, men vil peke ut en strategisk retning som kan følges opp gjennom andre 
planer. Planen vil bestå av et plandokument med målsettinger for byutviklingen i 
Sandefjord og strategier for å nå disse målene. 
Kystverket 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i 
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.  
Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Havne- og farvannsloven har som 
formål å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og 
miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et 
konkurransedyktig næringsliv. Kystverket skal ivareta disse interessene i det regionale og 
lokale planarbeidet.   
Innspill til planarbeidet 
Planområdet omfatter Sandefjord sentrum og innerste del av Sandefjordsfjorden. 
Sandefjord trafikkhavn, med terminal og kaianlegg for ferjene som går til Strømstad og 
annen nyttetrafikk, ligger i planområdet. Det er også etablert mange brygger og båtplasser i 
planområdet.   
Det går frem av forslag til planprogram at sjøfronten og transport/mobilitet/parkering er 
blant temaene som vil bli utredet i forbindelse med planen. I forbindelse med temaet 
sjøfronten går det frem at det også skal utarbeides en mulighetsstudie som ser på detaljert 
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 Side 2 

bruk av Indre Havn som grunnlag for å vurdere videre ferjedrift i sentrum. 
Byutviklingsplanen vil være et viktig grunnlag for mulighetsstudien, men planen vil ikke 
vurdere spørsmålet om ferjedrift. I forbindelse med temaet transport/mobilitet/parkering går 
det frem at det vil bli vurdert løsninger for å redusere ulempene som følge av biltrafikken 
til/fra ferjene. Det vil også bli sett på muligheter for å gjøre gangforbindelsen mellom 
ferjeterminalen og sentrum mer attraktiv. Dette temaet vil bli sett i sammenheng med 
pågående kommunedelplan for mobilitet.  
Kystverket legger til grunn at planarbeidet ikke har til hensikt å vurdere alternativ bruk av 
havneområdene i sentrum. Vi forventer derfor at planarbeidet tar hensyn til eksisterende 
sjøtransport/havnevirksomhet, og ikke legger til rette for arealbruk som kan komme i 
konflikt med og nasjonale mål om tilrettelegging for effektiv sjøtransport og 
havnevirksomhet. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 

 
 
 
 
Tanya Boye Worsley 

seniorrådgiver seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
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Fra: Mette Lundby <mette.lundby@online.no> 
Sendt: lørdag 13. mars 2021 19.51 
Til: Postmottak 
Kopi: Marit Slettingdalen; Trygve Evensen; Ian Mc Cracken; Lene 

Singdahlsen Thelle; Tommy Wall 
Emne: høringsuttalelse, saksnummer 20/3707 
Vedlegg: Høringsuttalelse til Planprogram for byutviklingsplan for Sandefjord 

sentrum, 13.3.2021.docx 
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saksnummer 20/3707 – høringsuttalelse til kommunedelplan for byutvikling i Sandefjord sentrum – 
høringsfrist i dag 13.3.2021 

  

Jeg vet at mange er enig i denne uttalelsen, og har sendt med underskrifter til noen få som 
meldte sin interesse for å signere  
  

Hilsen Mette Lundby – + flere 
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Høringsuttalelse til Planprogram for byutviklingsplan for Sandefjord sentrum – pararelt med 

mobilitetsplan,  - knutepunktutvikling rundt ny stasjon i Sandefjord og strategi for klimatilpasning 

Denne høringsuttalelsen tar kun for seg en av målsettingene for planarbeidet; gode 

transportløsninger, nærmere bestemt plassering av jernbanestasjonen. 

Sandefjords jernbanestasjon må ligge i tilknytning til sentrum om den skal ha den funksjonen som 

Sandefjord kommunes byutviklingsplan forespeiler i forslag til planprogram. Også Bane NOR, 

Jernbaneverket og Nasjonal Transportplan sine mål underbygges kun av jernbanestasjoner som ligger 

sentralt i forhold til sentrum av tettsteder og byer.  

I kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 legges FNs bærekraftmål til grunn for hvordan 

kommunen skal jobbe med samfunnsutvikling. Bærekraftmål 13 – stopp klimaendringene – er ansett 

som så viktig, at det har blitt lagt til de sju andre bærekraftmålene Sandefjord kommune har valgt å 

ha fokus på. 

 I planforslaget vises det også til målet om å utvikle en kompakt by med stor variasjon av funksjoner. 

Og det er vanskelig å se hvordan en jernbanestasjon som blir liggende en kilometer nord for sentrum 

på andre siden av en innfartsvei skal kunne underbygge målet om kompakt by. 

Et av målene for Bane NOR sin satsing på Inter City er at flest mulig skal velge tog fram for buss og bil. 

I en nullvisjon for utslipp er det også i alle planer fra alle instanser skrevet at flest mulig skal bruke 

sykkel eller kunne gå til stasjonen. Det er ingen som bor i og rundt Kilen, eller østdelen av 

sentrumsnære områder, som kommer til gå til stasjonen om den blir liggende i nærheten av byens 

videregående skole. Det er gjort undersøkelser som viser at kun ca. 5% av skoleelevene bor slik at tog 

er et hensiktsmessig framkomstmiddel fra hjem til skole. 

Bane NOR skriver at et av de viktigste målene for Inter City er å frakte folk mellom byene i Vestfold 

og Telemark fylke. Du skal med letthet velge tog om du bor i en by og jobber i en annen. Om du ikke 

akkurat bor i sentrum, slik de fleste ikke gjør, er det fint for aktiviteten i sentrum om folk som 

kommer av toget etter jobb går av toget nær sentrum slik at du kan gå rett fra toget og ut i byen, for 

å bruke noen av alle de funksjonene det planlegges for i sentrum. Om stasjonen ligger en kilometer 

eller mer unna der du arbeider – i sentrum – er det vanskelig å forestille seg at noen etter endt 

arbeidsdag velger å rusle rundt i sentrum for å handle, spise eller delta på aktiviteter, for så forflytte 

seg til togstasjonen om den ligger langt unna aktivitetene hvis bussen stopper i sentrum. Eller tenker 

man seg at busser skal frakte folk fra sentrum til stasjonen?  

I strategisk næringsplan ligger til grunn for byutviklingsplanen. Næring i sentrum er en viktig del av 

bylivet, står det i den. Hvis sentrum skal foretrekkes for næringsutvikling må jernbanestasjonen ligge 

nær sentrum og ikke i et boligstrøk en kilometer nord for sentrum på andre siden av en innfartsvei 

som ytterligere vanskeliggjør å bygge et kompakt og hensiktsmessig bysentrum. Om kontor-, 

handels-, tjenesteytings- og undervisningsbedrifter skal velge å etablere seg i sentrum og samtidig 

skal oppfordre ansatte til å ta toget, må stasjonen ligge i gangavstand til virksomheten. Om 

kulturinstitusjoner, serveringssteder og undervisningsinstitusjoner, som man også ønsker seg til 

sentrum, skal besøkes ofte og med letthet, blir det enda viktigere å legge togstasjonen tett på 

sentrumsaktivitetene – ellers utvikles sentrum seg til å bli et bofellesskap for godt bemidlede 

pensjonister. Det er helt uforståelig at de som har makt og myndighet ikke innser at stasjonens 
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strategiske plassering nær sentrumsaktivitetene er en forutsetning for alle mål som framstilles i 

forslaget til byutvikling. 

Om stasjonen legges der den ligger i dag vil kommunen også ha/få en mye mindre utfordring hva 

angår buss- og biloppstillingsplasser og parkering tett på stasjonsområdet. I dag ligger busstasjonen 

veldig nær togstasjonen og det skal veldig mye mindre inngripen til for å oppgradere denne plassen, 

enn å rive bebyggelsen rundt stasjonen som har perrong så lang som tre togsett (12 vogner). 

Klimaregnskapet for slik rivingsvirksomhet og deponering av materialer fra fullverdige boliger, vil 

skade kommunens 0-visjon hva angår utslipp i en slik utstrekning, at det i seg selv er grunn nok til å 

legge stasjonen i nærheten av der den ligger, og dermed velge det billigste trasevalget for enkelt- 

eller dobbeltspor; Gokstadkorridoren.  Det er helt utelukket at folk av fri vilje velger tog fram for 

buss, eller kanskje aller enklest velger privat bil for å frakte seg selv mellom byene i fylket om det ikke 

er mulig å parkere bilen tett på stasjonen.  Bygg parkering inni Preståsen. En slik parkering, slik de har 

valgt i Molde by, kan gjøre at sentrum med letthet kan bli så å si bilfritt, også for handlende som har 

litt å bære. 

Kanskje Sandefjord kan bli den innovative byen der elektriske trehjulinger med lasteevne for folk som 

strever med å gå (langt) – og tohjulinger for de med bedre balanse – er til utlån eller leie der bilene 

og bussene stopper. I den andre enden av sentrum under bilforretningen kan bilparkeringen være for 

de som kommer innfartsveien til Sandefjord sentrum. Her er det selvfølgelig også mulig å leie, eller 

kanskje aller helst låne elektriske framkomstmidler for de som har vondt for å gå eller har en fysisk 

funksjonshemming som vanskeliggjør gange eller bæring. 

Regjeringen legger føringer på regional og kommunal planlegging gjennom resolusjon av 14. mai 

2019; "Attraktive byer med levende bymiljøer kombinerer økt tetthet med effektive 

transportløsninger og høy livskvalitet." Og videre vises det til at det er nødvendig å se fortetting i 

sammenheng med sosial bærekraft. Stabile og inkluderende samfunns- og arbeidslivsforhold er en 

viktig brikke for at et menneske skal ha et trygt og stabilt liv. Når enkelte faller utenfor arbeidslivet, 

grunnet sykefravær, dårlige kvalifikasjoner, språkutfordringer eller funksjonshemning, så vil det 

forringe livskvalitet, mangfold, sosial utjevning, samfunnsutvikling og personlig utvikling, som gir 

negative konsekvenser for fellesskapet. Om du ikke har råd til å bo i sentrum, og kanskje heller ikke 

har økonomi til å verken spise på utesteder eller benytte deg av kulturarrangementer, skal sentrum 

likevel kunne oppleves som et attraktivt sted å oppholde seg. Også småbarnsfamiliers bruk av 

sentrum og deres mobilitet i sentrum har sammenheng med hvor togstasjonen blir liggende – om 

målet om at flest mulig skal benytte tog som framkomstmiddel, også over kortere strekninger. Ved 

siden av billettprisen som er det folk svarer er det viktigste for valg av tog, buss eller bil (for de som 

har det), er muligheten for å ha med vogner og sykler, noe mange synes er viktig. Skal du besøke en 

annen by – eller du kommer for å besøke/benytte Sandefjord sentrum -, kan det være like viktig å ha 

sykkel og vogn der du kommer av om du brukte det der du kom fra. Jo lenger fra sentrums-

aktivitetene toget stopper, jo større er behovet for frakte små barn på eller i noe med hjul. 

I planforslaget står det at Bane NOR skal gjennomføre en mulighetsstudie for knutepunktet ved nye 

Sandefjord stasjon. Så det tyder på at kommunen og Bane NOR har tenkt å trumfe gjennom bygging 

av jernbane gjennom Hjertås, stasjon på vestsiden av Torp og stasjon en kilometer nord for sentrum 

– alt for at kommunens næringsliv skal kunne realisere sin drøm om et Silicon Valley på østsiden av 

Torp. Alt som står i planprogrammet ellers underbygger at stasjonen bør og skal ligge i sentrum! 
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Tommy Wall og Ina Olsen 
Pinaveien 41, 3225 Sandefjord 
 
Lene Singdahlsen Thelle 
Pinaveien 27, 3225 Sandefjord 
 
Ian McCracken 
Ringveien 6 
3229 Sandefjord 
 
Marit Slettingdalen og Trygve Evensen 
Haraldsrødveien 30 
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Innspill til Byutviklingsplan fra Miljøpartiet de Grønne, Sandefjord. 

Vi er glade for at det skal jobbes frem en temaplan for byutvikling i Sandefjord. 

Vi har sett over forslaget som ligger ute til høring opp mot prinsippene for «grønn 
urbanisme», et sett prinsipper for økologisk bærekraftig byutvikling. Ikke alle prinsipper er like 
relevante for Sandefjord som er en mindre by, men elementer fra disse prinsippene kan 
skaleres ned og oversettes til våre byforhold. Oslo har for eksempel et byøkologisk program, 
med ulike tiltak. Vi ønsker oss at aktiviteter og utvikling av byrom i Sandefjord prioriterer 
utvikling som kan knyttes til byøkologiske prinsipper. 

Prinsippene søker å gjøre byer mer klima- og miljøvennlige gjennom en rekke ulike 
tiltaksområder. En del av områdene er allerede lagt inn i nåværende forslag. Det gjelder 
klimatilpasning, hvor håndtering av vann er essensielt for oss i Sandefjord, det gjelder 
transport og trafikkløsninger som knyttes opp til mobilitetsplanene for kommunen i stort, og 
hvor «kompaktbyen» vil legge noen rammer. Det vi imidlertid savner i byutviklingsplanen er 
et eget punkt om hvordan vi kan trekke naturen inn i byen, og hvordan vi kan få økt 
samarbeid med lokale matprodusenter inn i byene. Et slikt punkt kunne for eksempel hete 
«byøkologi». Det kan være gjennom grønne byrom, vegetasjon i byrommene, åpne vassdrag 
som er lagt i rør, bytrær, urbant jordbruk, mattak og et aktivt samarbeid rundt lokalmat. 
Energiløsninger og sirkulærøkonomi er også viktige elementer i byplanleggingen. Kan vi bli 
enda bedre på resirkulering/ ombruk/ gjenbruk innenfor byens brukere og næringer? Kan tak 
utnyttes til energiløsninger? 

Ved å ha prinsippene for «grønn urbanisering» som et grunnlag når man støtter initiativer og 
utvikling av byen vår vil vi gå i retning av en mer økologisk bærekraftig by. 

Her er en oversikt over prinsippene utformet av Lehman (2010)  i forbindelse med byutvikling 
i New Castle, Australia, og kortet ned i 15 prinsipper. 

1. Climate and Context: Based on climatic condition prior to selected city, every 
sustainable design project needs to maintain a complexity within biodiversity, eco-
system or neighbourhood layout. Enhance the opportunities offered by 
topographies and natural settings and use of the buildings’ envelope to filter 
temperature, humidity, light, wind and noise. 

2. Renewable Energy for Zero CO2 Emissions: Transform city districts into local 
power stations of renewable energy sources including solar PV, solar thermal, 
wind on-and-off-shore, biomass, geothermal power, mini-hydro energy and other 
new technologies. Some most promising technologies are in building – integrated 
PV, urban wind turbines, micro CHP and solar cooling. 

3. Zero Waste City: Waste prevention is better than the treatment or cleaning-up 
after waste is formed. So cities should adopt zero-waste urban planning in line 
with the manufacturing of metals, glass, plastics, paper into new products and 
better understanding of nutrient flows is needed to control global nitrogen cycle. 
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4. Water: Cities can be used as a water catchment area by educating the inhabitants 
in water efficiency, promoting rainwater collection and using waste water recycling 
and storm water harvesting techniques. In terms of food yielding level, less water 
needed and drought resistant crops can be developed. 

5. Landscape, Gardens and Biodiversity:Introduce inner-city gardens, urban 
farming/agriculture and green roofs to maximise the resilience of the eco-system 
through urban landscape thus to mitigate UHI effect. Plants can be used for air-
purification and narrowing of roads for urban cooling. Moreover, preserving green 
space, gardens and farmland, maintaining a green belt around the city is 
necessity to absorb CO2. 

6. Sustainable transport and good public space. Compact and poly-centric cities: An 
integration of non-motorised transport, such as, cycling or walking and bi-cycle or 
pedestrian-friendly environment with safe bicycle ways, eco-mobility concepts and 
smart infrastructure that is electric vehicles, integrated transport system of bus 
transit, railway and bike stations, improved public space networks and connectivity 
and a focus on transport-oriented development (Green TODs). 

7. Local and sustainable materials with less embodied energy: City construction by 
using regional, local materials with less embodied energy and applying pre-
fabricated modular systems. 

8. Density and retrofitting of existing districts: The city is with retrofitted districts, 
urban infill, and densification/intensification strategies for existing neighbourhoods. 

9. Green buildings and districts, using passive design principles: The city, here, 
applies deep green building design strategies and offers solar access for all new 
buildings. 

10. Liveability, Healthy Communities and Mixed-Use Programmes: The prime concern 
of the city is for affordable housing, mixed-use programmes and a healthy 
community. 

11. Local food and short supply chains: High food security and urban agriculture by 
introducing ‘eat local’ and ‘slow food’ initiatives. 

12. Cultural heritage, identity and sense of place: A sustainable city with high air 
quality, no pollution for good health, fosters resilient communities having public 
space networks and modern community facilities. 

13. Urban governance, leadership and best practices: The city applies best practice 
for good urban governance through combined management and governance 
approaches and sustainable procurement methods, such as, environmental 
budgeting. 

14. Education, research and knowledge: The city with education includes technical 
training and up-skilling, research, exchange of experiences and knowledge 
dissemination for all in sustainable urban development. 

15. Strategies for cities in developing countries: Particular sustainability strategies are 
needed for cities in developing countries, such as, train local people to empower 
communities, creating new jobs and diversifying new job structures to harmonize 
the impacts of rapid urbanisation and globalisation. 

(Hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Green_urbanism) 

 

 

Med Vennlig Hilsen  

Silje Larsen  
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Høringsuttalelse om kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord 

kommune. 20 /5038-5 

 

Arealplanlegging 

Det bør  i forbindelse med arealplanlegging etableres en «grønn grense»  «Grønn 

grense» definerer de framtidige by- og tettstedsområdene der det kan fortettes, mens 

natur, friluftsområder, kulturlandskap og matjord må gis sterkt vern på øvrige arealer. 

De framtidige by- og tettstedsområdene må i hovedsak begrenses til dagens 

byggesoner og ikke ha større utbredelse enn at det er gangavstand til effektiv 

kollektivtransport. Det må stilles strenge krav til arealutnyttelse, der arealer nærmest 

kollektivknutepunkt/bysenter utvikles først. Grønne lunger i byene og tettstedene må 

bevares og vies særskilt oppmerksomhet. 

Før «grønn grense» fastsettes, må naturverdier og friluftsområder kartlegges. Bedre 

naturkartlegging er viktig for alt arealplanarbeid.  

Viktige private og offentlige funksjoner, ikke minst arbeidsplasser, må lokaliseres i 

kort gangavstand (maks 500 meter) fra kollektivknutepunkt/jernbanestasjon. Dette 

må presiseres, slik at vi unngår at det etableres «konkurrerende» sentra utenom 

knutepunktene 

 

Tilrettelegge for syklister og gående 

47 % av kvinnene og 39% av mennene sier i en undersøkelse at de kunne ha syklet 

ti jobb.(3) Disse funnene er naturligvis påvirket av koronakrisen.  (3) 

24% av de mellom 18 og 25 år oppgir at de sykler til jobb eller skole. (3) 

Ved å legge til rette for at så mange som mulig kan sykle og gå  trygt til jobb og 

skole,  vil dette føre til betraktelig reduksjon av CO2-utslipp. 

Økt satsing på gode og trygge sykkeltraseer vil kunne stimulere til dette. Gode og 

trygge gangstier vil også gjøre at det blir lettere for småbarnsfamilier å ta med seg 

barn gående til byen.  

Lang forskning i inn- og utland viser at økt veikapasitet og kortere reisetider med bil 

øker biltrafikken og det totale transportomfanget.(2)  Med bakgrunn i dette bør ikke 

veikapasiteten inn til byen økes. 

 

Åpning av bekkeløp 

2021  til 2030 er FNs tiår for naturrestaurering .Vi ønsker i forbindelse en faglig 

vurdering av åpning av bekkeløp i sentrum . 

Åpning av bekker vil  være et godt tiltak i forbindelse med byplanlegging. Dette  vil gi  

en god tilpasning til endret klima med økt og kraftigere nedbør. Klimaendringen gjør  

en bærekraftig og fremtidsrettet overvannshåndtering  viktig . 
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Bekkeåpning vil gjøre Sandefjord til en mer attraktiv by med nye 

opplevelsesmuligheter til byens befolkning. Ved å innby til bynært friluftsliv i kraft av 

selve bekkeåpningen og gjennom etablering av sammenhengende 

turveier/turtraséer. Dette kan knyttes til kommunens folkehelseplan og grøntplan.  

Åpning av bekker  vil gi  økte muligheter for friluftsliv og bedre folkehelse.  

Kantsonevegetasjon langs elver har betydning for trivsel og det biologiske 

mangfoldet.  I kantsonenen kunne det eksempelvis plantes blomster som tiltrekker 

seg insekter. Disse insektene vil ved siden av bestøvning også kunne være mat for 

fisken i bekken.   

Bekken kan være tilfluktssted og kilde for reetablering av flora og fauna . En 

gjenåpning vil bidra til å bedre forholdene til fisk og vil bidra til å skape viktig biotoper. 

Gjenåpningen vil redusere tilførselen av overvann til avløpsnettet. Dette vil redusere 

problemene med oversvømmelser og flomskader og vil gi en bedre vannkvalitet. (1) 

Bekken/elva kan gjenåpnes i historisk elveløp hvis det er mulig slik at de naturlige 

vassdragsprosessene med erosjon, sedimentasjon og flom kan være med og forme 

elveløpet.  (1) 

 

Bevaring av biologisk mangfold.  

Økosystemer knyttet til elver,våtmarker og vann er under press. Dette er medvirkende årsak 

til at stadig økende antall rødlistearter. Dette gjør det ekstra viktig å bevare bynær natur med 

et stort biomangfold  (4) Arealendringer er den største trusselen mot bilogisk mangfold. 

(sabima)  

Bynære og tettstedsnære grøntarealer er viktig for natur,friluftlsliv og folkehelse. Disse bør 

ikke nedbygges. Grøntområder bør videreutvikles med tanke på bevare biologisk mangfold.  

 

Bynaturen trenger sterkere vern  ( 4) 

Koronakrisen tydeligjgør hvilken rolle åpne plaser og ubbebygde omårder spiller i å minimere 

smittespredning og stimulere økt trivsel og helse.  

Turgåing og trangen til tilstedeværelse «i naturen» utgjør sentrale elementer i den norske 

kulturen. Turgåing i nærmiljøet har sjelden oppnådd mer popularitet enn under koronakrisen. 

Dessverre blir bynaturen ofte tatt for gitt og fjerning av trær og busker i offentlig regi, 

privathager og boligsameier blir for ofte sett på som uproblematisk. Bynaturen mangler den 

samme graden av vern som naturen generelt.  

I fremtidens byplanlegging kan det være nyttig å skue bakover i tid for å se hvordan 

bygninger og byområder ble planlagt med tanke på å begrense epidemier, for å fremme 

helse og overkomme sosiale utfordringer. 

Koronakrisen kan gi oss en gylden mulighet til å bremse opp og gi oss tid til å skape en ny 

kurs for byutviklingen som i større grad ivaretar flere hensyn enn klimahensynet.  

For å sikre en bærekraftig  byutvikling i Sandefjord, må vi sette mye større fokus på en 

helhetlig tenkning omkring natur- og kulturmangfold. Byplanleggingen må tilrettelegge for en 

allsidig bruk av bynatur og bymiljøer for så mange som mulig.  
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1.Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo (osloelveforum.org) 

2. https://www.vox.com/2014/10/23/6994159/traffic-roads-induced-demand   

3. https://www.aftenposten.no/norge/i/GGPB86/nesten-halvparten-av-dem-som-kjoerer-bil-til-jobb-
sier-de-kunne-ha-val 

4. Bynaturen trenger sterkere vern! - naturvernforbundet.no 

 

 

Med hilsen 

Naturvernforbundet i Sandefjord  
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Sandefjord Kommune 
v/ Arealplanseksjonen 
Magnus Campell 
3225 Sandefjord 
 
  
 
        Sandefjord 13.03.21 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE – PLANSTRATEGI FOR BYUTVIKLINGSPLANEN 
 
Sandefjord Byforum ser med glede fram til en total gjennomgang av 
byutviklingsstrategiene for Sandefjord. 
Sist planene fikk en slik gjennomgang var i 1999 og 2013. Bare den i 1999 hadde 
en full gjennomgang av alle aspekter ved byen slik som den kommende planen 
har. Det er mye som er endret på denne tiden; teknologisk utvikling, 
handelsstruktur, klimakrav og menneskenes preferanser. Nye 
medvirkningsmetoder gjennom 3D-illustrasjoner, digitale kart og ulike 
nettløsninger vil gi mulighet for en prosess av langt høyere kvalitet enn tidligere. 
 
Sandefjord Byforum var svært aktiv i den forrige gjennomgangen, og skrev 
høringsuttalelser til alle delplanene. Vi ser for oss at vi vil gjøre det denne gangen 
også. 
 
Vi har følgende bemerkninger til planprogrammet som nå er på høring  
 
Næringslivet 
 
At næringslivet får en så stor plass i arbeidet, både som pådriver og interessent 
vil hjelpe på både legitimitet, løsninger og fremdrift for planen. Vi vil likevel 
minne om  at byen største aktivum er mennesker med behov som funksjon, 
trygghet, opplevelser, effektivitet, innhold og samhold. 
 
En plan for å underbygge ønsket handlemønsteret 
Netthandel vil trolig dominere i flere og flere bransjer, så ”butikkarealene” i 
sentrum vil mer få en funksjon som show rooms der kundene kan ta på og prøve 
produktene og få veiledning. Det fysiske salget vil likevel foregår på nett, da det 
gir mindre behov for lager i sentrumsbutikkene og bedre utvalg for kunden. 
Rundt konseptet show rooms kan det legges tilleggsfunksjoner som servering, 
aktiviteter og kultur.  
 
Vi kunne ønsker oss at planprogrammet inneholder en strategi for hvordan 
kommunen tenker seg at den kan utnytte/ bygge opp under disse nye 
handlemønster. Og i tillegg ha en tydeligere strategi for begrensning av 
handelsetableringer utenfor sentrum, ved for eksempel at det pålegges betaling 
for parkering også der. 
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Kontorarbeidsplasser i sentrum 
Vi setter pris på at det nå er en helt annen forståelse av hvor viktig det er å satse 
på kontorarbeidsplasser i sentrum. Hjemmekontor kombinert med 
samdriftsfordeler og bransjemiksfellesskap, gir håp om at det med tiden vil bli 
mulig å flytte større bedrifter fra Foksrød/ Kullerød tilbake til sentrum. 
Kommunen bør ha en aktiv rolle gjennom tilrettelegging, som å etablere 
delebilordninger og videreføre samarbeid med gründermiljøet i Sandefjord.  
 
Bevaring og utvikling 
 
Vi setter pris på at tidligere Bevaringsplakat har fått en gjennomgang og derfor 
nå er mer relevant, og forhåpentligvis blir vektlagt mer ved behandling av nye 
prosjekter. Vi legger merke til setningen i innledningen til planprogrammet; 
”Gjennom planarbeidet må utviklingshensynene balanseres opp mot bygningsvern 
og ivaretakelse av urbane kvaliteter og kulturmiljø”.   
Vi mener denne formuleringen skaper et kunstig skille mellom 
utviklingsmuligheter og bevaring. Å satse på bevaring vil ikke si å stoppe 
utviklingen. Vi vet at de eldste husene har bygningsmessige og estetiske 
kvaliteter vi aldri får nye byggherrer til å levere. Derfor er det av stor verdi for 
den nye byen å ha disse smykkene og raritetene å bygge videre på for å gjøre 
byen interessant, egenartet og blomstrende. Også enkeltbygg har verdi i denne 
sammenheng. Og også for næringslivet. 
 
Tiltak for å påvirke demografien i sentrum 
 
Vi ser av sakspapirene at Eldrerådet hevder at 98 % av økningen av beboere i 
sentrum vil være over 67 år fram til 2024. Hvis dette er tilfelle må den nye 
planen balansere denne utviklingen med en målrettet satsning for å : 

• Bygge billigere og enklere leiligheter for unge familier, også de med barn.  
• Gjøre  sentrum til et godt sted å bo for barn. 
• Etablere studenthus og førstekjøperleiligheter. 
• Beholde barneskole i eller nær sentrum. 
• Bidra til å etablere studieplasser for eksempel gjennom 

Gogstadakademiet på Tivolitomta eller teknisk yrkesskole.  
 
Vi viser også til de nasjonale føringene der det står: ”Utredninger viser at økt 
tetthet stimulerer til innovasjon, spredning av kunnskap og tilegnelse av 
ferdigheter.” Det er ikke tvil om at også mange eldre står for innovasjon. Men for 
byens langsiktige framtid, må det satses på unge mennesker, studenter og 
barnefamilier.  
 
En god by for barn er en god by for alle. De skal kunne bo, leke og ferdes i byen. 
Med mindre bilbruk i framtiden vil byen være trygg også for barna. I vår høring 
til planprogram for Mobilitetsplanen viser vi til behovet for kartlegging av barn 
og unges transportvaner på fritiden. Dette er vesentlig for å unngå 
foreldrekjøring. 
 
Sosial bærekraft 
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Sosial bærekraft er nevnt som et tema som skal vektlegges i planleggingen. Vi 
ønsker oss en større presisering av hva kommunen mener skal vektlegges og hva 
den ser for seg på dette vide området. Hva har det å si for fysisk utforming, 
tilrettelegging for ulike befolkningsgrupper og aldersgrupper, innhenting av 
ekspertise, formidling av mål og verdier? 
 
 
Byen som arena for opplevelser 
 
Vi regner med at det vil komme en konkretisering under dette temaet.  
Vi vil på dette tidspunkt bare minne om at der er viktig med en bred oppfatning 
av hva opplevelser er, i det daglige og til fest. Og at innbygger kan bidra mye om 
de blir involvert. Det gir en skapende prosess som gir dem eierforhold til byen 
både som bidragsytere og publikum.  
 
Byutvikling på innbygger-appen 
 
Det er vårt ønske at det er mulig å ha varslinger om framdrift og 
medvirkningsmuligheter i forbindelse med Byutviklingsplanen på Sandefjord 
kommunes innbyggerapp, slik at innbyggerne blir informert fortløpende om hva 
som er aktuelt akkurat nå.  
Det kan også legges ut linker til mer omfattende planer og dokumenter på appen. 
 
Sandefjord Byforums arbeid framover 
 
Vi setter stor pris på at kommunen legger opp til en mer åpen og deltakende 
prosess enn tidligere, og vil gjerne bidra i medvirkningsarbeidet slik det er nevnt 
under kapittel 3.  
Vi vil følge arbeidet gjennom Planforum, høringsuttalelser og diverse prosjekter 
vi deltar i, som ”Fortetting med leilighetsbygg i gang og sykkelsonen” og 
”Rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden”. 
 
Sandefjord Byforum planlegger også et eget prosjekt på sosiale medier for å 
øke oppmerksomheten rundt Byutviklingsplanen. Dette er ment å følge og støtte 
opp under kommunens prosess. Det er søkt midler hos Anders Jahres 
Humanitære Stiftelse.  
Vi vil komme tilbake med plan for arbeidet om vi får de midlene det er søkt om.  
 
 
 
Vi ser fram til en god og framtidsrettet prosess! 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
For Sandefjord Byforum 
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Lisbeth Svanes  Sven Erik Lund  Elin Syrdahl 
(sign)    (sign)    (sign) 
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Varsel om planoppstart - Byutviklingsplan for Sandefjord - Sandefjord 

kommune 

Vi viser til brev datert 26.1.2021, med svarfrist 13.3.2021. 

 

Som forutsatt i strategisk næringsplan, kommuneplanens handlingsdel og kommunal 

planstrategi, varsler kommunen nå oppstart av arbeid med kommunedelplan for byutvikling i 

Sandefjord sentrum.  

 

Statens vegvesen er positiv til at det i planarbeidet bl.a. skal legges vekt på gode 

transportløsninger og byliv. Å tilrettelegge for løsninger som fremmer gange og sykkel som 

transportform, er samtidig med til å fremme et aktivt liv i byen. Ved å arbeide som sykkelby 

tilrettelegger kommunen for trygg sykkelbruk. Ved siden av fysisk tilrettelegging, er det 

også viktig å ta hensyn til optimal avstand mellom ulike målpunkt. Dette innebærer at 

planen bør vurdere hvor boliger bør lokaliseres, og hva som kreves for at disse skal bli 

attraktive for ønskede aldersgrupper. 

 

Å tilrettelegge for arbeidsplasser i sentrum er også en viktig premiss for en levende by.  

Planen bør vurdere hvor ulike typer næring kan plasseres, og ev. peke på hva som kan gjøres 

for å hindre arbeidsintensive, bylivfremmende, arbeidsplasser plassert i periferien. Det er 

positivt at planen skal vurdere om tilrettelegging i sentrum er nok, eller om restriksjoner på 

næringsetablering utenfor sentrum må iverksettes.  

Det er trolig nødvendig at planen er konkret på dette området, og ikke bare har prinsipielle 

føringer. 

 

Å tilrettelegge for privatbilparkering i sentrum blir ofte framhevet som vesentlig for 

sentrums konkurransemulighet. Dette vil bli mindre viktig hvis det legges restriksjoner på 

kontor- og handelsetablering utenfor sentrum. Biler er sjeldent et bidrag til å fremme et 

aktivt byliv.  
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Statens vegvesen er positiv til at det nå skal utarbeides en byutviklingsplan, og ser fram til å 

følge det videre arbeidet. 

 

 

Statens vegvesen                           

Transport og samfunn 

 

Med hilsen 

 

 

 

Eivind Gurholt 

Seksjonsleder Sigrid Paulsen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK, Postboks 2076, 3103 TØNSBERG 

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 2844, 3702 SKIEN 
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Innspill til varsel om oppstart av kommunedelplan - Sandefjord - 
byutviklingsplan 

Vi viser til oversendelse 26. januar 2021. 
 
Saken gjelder 
Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med byutviklingsplan for Sandefjord og høring av forslag 
til planprogram. Byutviklingsplanen skal være en tematisk kommunedelplan. Kommunen opplyser at 
planen skal «tilrettelegge for byliv, næringsetableringer, boliger, tjenesteyting, arrangementer, gode 
transportløsninger og videreutvikling av offentlig byrom slik at Sandefjord sentrum blir motoren i 
kommunens næringslivssatsing». 
 
Statsforvalterens rolle 
Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke 
er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, 
samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser.  
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
interesser i reguleringsplaner også på vegne av Statsforvalteren. Statsforvalteren viser til 
fylkeskommunens vurdering av barn og unges interesser i uttalelser til planvarsler og planforslag.  
 
Fagavdelingenes vurdering 
 
Generelt 
Planarbeidet er forankret i kommunal planstrategi 2019-2023 og i kommuneplanens handlingsdel 
2019-2023. Av oversendelsen går det fram at Byutviklingsplanen skal utarbeides som en tematisk 
kommunedelplan. 
 
Vi mener at planprogrammet gir et godt grunnlag for videre arbeid med byutviklingsplanen og løfter 
frem viktige problemstillinger og temaer som skal utredes nærmere. 
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Kommunen fremhever at en tematisk kommunedelplan ikke er rettslig bindende. Likevel vil planen 
kunne gi føringer og forventninger til lokalisering av ulike formål. Vi presiserer derfor at 
arealendringer må konsekvensutredes og vurderes nærmere ved utarbeiding av arealplaner, som 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner. Vår vurdering av eventuelle arealendringer vil 
først og fremst gjøres i forbindelse med offentlig ettersyn av arealplaner.  
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
En gjennomgang av planprogrammet viser at Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-BATP) vil bli lagt til grunn for arbeidet med planen. Retningslinjene viser til 
at det i byer og rundt kollektivknutepunkter bør legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting 
og transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges 
vekt. Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes, slik at transportbehovet kan begrenses 
og at det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 har særlig fokus på 
bærekraftig areal- og transportutvikling og byer og tettsteder der det er godt å bo og leve. Samtidig 
som det her legges vekt på fortetting og transformasjon i byer og rundt knutepunkt, vises det også til 
viktigheten av tilgang til grønne områder for rekreasjon og naturopplevelse i byer. Tilgjengeligheten 
til grønne områder må derfor sikres i prinsippene som skal utarbeides i byutviklingsplanen, i tillegg 
til at planen skal gi prinsipper for lokalisering av blant annet bosetting, næringsutvikling og offentlige 
funksjoner. 
 
Planområdet utgjør i hovedsak områdene avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel, 
men i tillegg er ny jernbanestasjon innenfor avgrensningen. Det synes å være en fornuftig 
avgrensning ut fra at kommunen i planarbeidet kan se på forbindelsen mellom sentrum og ny 
jernbanestasjon, samt vurdere framtidig avgrensning av sentrumsformål rundt Sandefjord by. Dette 
må neste omgang følges opp ved revisjon av kommuneplanen. 
 
Planprogrammet legger opp til at nasjonale føringene i SPR-BATP og de nasjonale forventningene 
følges opp på en god måte. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det er viktig og bra at kommunen fremhever klimatilpasning og samfunnssikkerhet som et særskilt 
utredningsteam for planen, jf. punkt 5.6. Statsforvalterens samfunnssikkerhet- og 
beredskapsavdeling støtter det. 
 
I forbindelse med samfunnssikkerhetsperspektivet vil vi oppfordre kommunen til ha et søkelys også 
på uønskede tilsiktede handlinger, som terrorhandlinger. Det er som kommunen påpeker viktig å 
unngå utbygging som vanskeliggjør krisehåndtering og fremkommelighet for utrykningskjøretøy. 
Samtidig kan det være behov for tiltak i sentrum som reduserer risikoen for at uvedkommende får 
tilgang til folketette områder. Vi oppfordrer kommunen til å ha med seg begge disse perspektivene i 
den videre planleggingen og søke å kombinere funksjonelle løsninger med trivsel, sikkerhet og 
fremkommelighet.  
 
Videre viser til Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) og 
veiledere fra Mijlødirektoratet for klimatilpasning som finnes på 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-
planretningslinjer-for-klimatilpasning/ og for klima- og energiplanlegging som finnes på 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-
energiplanlegging/.  
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Ellers vil vi påpeke at grunnforhold med fordel kan være et tema når det gjelder klimatilpasning og 
samfunnssikkerhet, all den tid Sandefjord og fylkes for øvrig, har utfordringer knyttet til dette og 
faren for kvikkleireskred. 
 
Folkehelse 
Et av utredningsteamene er Aldersvennlige Sandefjord, nærmere beskrevet i punkt 5.13, som tar 
utgangspunkt i at kommunen vil få stadig flere innbyggere i de eldre aldersgruppene. Dette temaet 
bør kobles til kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet (Meld. St. 15, 2017-2018), som har 
hovedfokus på å skape et mer aldersvennlig Norge. Det er blant annet et mål at innbyggerne skal bo 
lengst mulig med et mest mulig selvstendig liv i eget hjem. Det er derfor behov for at det planlegges 
attraktive nærmiljøer som muliggjør praktiske og daglige gjøremål.  
 
 
Med hilsen 
 
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.) 
fagsjef 

  
 
Martin Storhaug Gran 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
Statens vegvesen - Transport og 
samfunn 

Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
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Fra: Steinar Hvitstein <post@bakgarden.no> 
Sendt: fredag 12. mars 2021 00.02 
Til: Postmottak 
Emne: Innspill til ny byutviklingsplan i Sandefjord kommune  
 
Kategorier: Blue category 
 

 

Det burde/må legges sterke føringer på at bygninger langs fjorden bør være lavere 

enn bakenforliggende bebyggelse, spesielt der det er syd og vestvendt. 
 

Da vil fler beholde sol og sjøutsikt. 
 

Sandefjord bør ha en «by arkitekt» som hadde oversikten og kan passe på 

langsiktig forutsigbar plan følges. 

Selvfølgelig skal denne være styrt politisk, men ikke svinge fra møte til møte. 
 

Et innspill til Bevaring av gammel trehusbebyggelse. 

Kommunen må legge sterke føringer til hvilke områder gammel trehusbebyggelse 

skal bevares. 

Det er en forutsetning for at noen av oss er villige til å bruke mange flere millioner 

på å bygge i gammel tilpasset stil. 

Hvis en får en følelse av at nabotomten plutselig kan brukes på en helt annen måte 

og ikke følge de samme reglene vil også de som er for å beholde stilen miste 

interessen for å bevare. 
 

Et konkret eksempel som snart kan bli aktuelt er en gammel industri eiendom i 

Florsgate. 

Slike områder må tilpasses, hvis ikke så vil andre som har gamle hus miste lysten 

til å holde de vedlike. 
 

Samle utvikling av ny bebyggelse i ny stil mener jeg er best for byen, f.eks. 

Dronningensgate. 
 

På Mosserød er det vel ikke helt gjennomtenkt med mindre alle andre i samme 

område kan bygge på samme måte? 

Et annet grelt eksempel på hvordan det ikke bør gjøres er en «brunost» i hagen til et 

sveitserhus like ved Hasle meny. 

Håper det kan lages sterke føringer som ungår at slikt fortsetter å skje? 

 

Til Trafikk: 

Så må Øst-Vest trafikken løses. 

Jeg husker på nittitallet at vi i daværende Industriforening sendte et brev til 

Sandefjord kommune om at øst-vest trafikken burde løses på mer fornuftig måte. 

Det virker ikke som det brevet ble tatt i følge. 
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Riktignok har vi fått gjennomført Ringveien forbi «Nilsesvingen», men denne kan 

ikke betjene all tungtrafikk. 

Dert er også en flaskehals til ved avkjøring fra innfartsveien til Ringveien. 

Det ser ut som at det planlegges for mer trafikk Kilgata, spessielt om det bygges 

mes også på Vesterøya. 
 

I tillegg så føler jeg at øst/vest trafikken oftere blir sperret av flom nå enn tidligere. 

Her bør Sandefjord flomsikres ved en nedsenket demning under van som heves ved 

flytedokk prinsippet. 
 

Fergetrafikken er også en brems for øst-vest trafikken. Dette bør flyttes eller 

avvikles. 
 

Levegrunnlaget til fergene er jo at vi passasjerer bryter loven, for politi, tollere og 

politikere godtar vel ikke lovbrytere bare for at fergene skal leve? 

 

 

 

Gode hilsener fra 

Steinar Hvitstein 

 

 
 

+47 901 20 202 

post@nytbyn.no 

 

Faktura adresse: bakgarden@ebilag.com  
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Sandefjord kommune 
Postboks 2025 
3202 Sandefjord 
                                                                                                                                         Sandefjord, 13.03.2021 
 
 
HØRINGSUTTALELSE TIL SAKSNR. 20/3707, BYUTVIKLINGSPLANEN 
 
Jeg slutter meg til følgende formulering i planprogrammet for byutviklingsplanen: 
«Byutviklingsplan skal legge til rette for næringsetablering og boliger, med tilhørende tjenesteyting. 
Det skal tydelig fremgå, hvor man ønsker fortetting av byen, og det skal legges særlig til rette for at 
unge mennesker i alderen 20-40 år ønsker – og har mulighet til – å bosette seg i byen.» 
 
Med forslaget til planprogram og invitasjonen til innbyggermedvirkning føler jeg at kommunen nå 
har inntatt en profesjonell og offensiv holdning til byutviklingen. Slik at formuleringen ovenfor kan bli 
til noe mer enn bokstaver på et planpapir, altså en form for manifest som gir politisk forpliktelse til 
etterlevelse og realisering. 
 
For få unge beboere gir ubalanse i bysentrums befolkningssammensetning. 
Det er statistisk dokumentert og erkjent som faktum at Sandefjord sentrum trenger flere unge 
innbyggere, herunder barnefamilier. Dette er viktig for å skape liv i sentrum, for bruk av handels- og 
servicebedrifter og kulturaktiviteter og for at bysentrum skal være attraktivt som arbeidsplass. 
 
Høyt prisnivå på boliger i sentrum antas å være et hinder for unges etablering i sentrum. Da er 
spørsmålet om det finnes løsninger på dette. Kan det tenkes at fortettingsmulighetene i form av 
mange tomme gårdsrom kan bebygges på rimeligere måte? Da tenker vi oss leiligheter med 
eventuell parkering på bakkeplan, slik at kostbar utgraving unngås. Og kan noen slike leiligheter 
bygges med en utleiedel som bidrar til å finansiere eierens nedbetaling av leiligheten? Når en liten 
familie vokser, kan utleiedelen tas tilbake. 
 
Jeg foreslår at boligutbyggere inviteres til å tenke nytt om dette, gjerne i samarbeid med banker og 
boligselskapet USBL, som har avdeling i Sandefjord. OBOS har i sine geografiske områder innført 
alternative boligkjøpsmodeller, slik at flere uten tilstrekkelig opparbeidet egenkapital kan kjøpe og 
eie sin egen bolig. Disse ordningene heter Obos Bostart og Obos Deleie. 
 
Målet om en mer kompakt by krever bedre arealutnyttelse. 
Det ligger store arealressurser i mange av bysentrums gårdsrom, også nevnt ovenfor. Dette er 
arealer som i dag hovedsakelig benyttes til bilparkering. De ledige arealene bør måles opp og 
registreres for å inngå i en fortettingsvurdering der målsettingen er å bygge flere rimelige boliger 
innenfor femminutterssirkelen. 
 
Hva kan bidra permanent til mer liv og aktivitet i sentrum? 

• Butikker. Når vi vet at tradisjonell butikkhandel har vært et fundament for livet i byen, er det 
med bekymring man ser at ledige butikklokaler stadig blir flere. Spørsmålet er om noe kan 
gjøres for å motarbeide utviklingen. Hva kan ledige lokaler fylles med som er attraktivt nok til 
å skape trafikk av mennesker og dermed levebrød for eiere og ansatte? Har andre byer og 
tettsteder funnet overførbare løsninger? Er dette temaet noe som kommunens næringssjef i 
samspill med gårdeierne og Sandefjord Byen Vår kan ha som oppdrag å se på. 

• Skoler for barn og studenter. Vi har Byskolen, som må opprettholdes i sentrum. I tillegg bør 
Sandefjord kulturskole med sine kunstneriske og kreative fagretninger og elever kunne bli en 
livgivende faktor i sentrum. Det samme gjelder muligheten for å trekke Gokstad Akademiet 
til sentrum, slik at det også kan oppstå et studentmiljø i Sandefjord. 
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• Bibliotek og litteraturhus. Et bibliotek skaper stor trafikk av mennesker i alle aldersgrupper. 
Etter at det også ble tildelt funksjonen som litteraturhus, er biblioteket tilført enda flere 
besøkende, også på kveldstid. Flytting av biblioteket til sentrum er nå for alvor kommet på 
den politiske agendaen, noe som i høy grad er et middel til styrket byutvikling. Flyttingen til 
nye, større og mer tilpassede lokaler bør påskyndes. 

• Kontorarbeidsplasser. Jeg har gjennom flere avisinnlegg argumentert for at kontorer i 
sentrum skaper trafikk av ansatte og kunder som kommer til og fra, foruten at de handler og 
bruker butikker og serveringssteder i nærheten. Kanskje vil de ansatte med familier 
foretrekke også å bo i byens sentrum, nær egen arbeidsplass og skole. 

• Utbygging av Tivolitomta. Sandefjord Byforum, som jeg deltar i, har i mer enn 20 år ivret og 
argumentert for Tivolitomta som et kraftsentrum for by-, nærings- og kultur- og 
talentutvikling i Sandefjord. Opprinnelig var ideen at huset skulle inneholde et moderne 
bibliotek og litteraturhus med kafé, læringssenter for allmenn opplæring, kinosenter og et 
lavterskelkulturhus for talentutvikling av unge mennesker. 
Gokstad Akademiet, nevnt ovenfor, lanserte i 2020 sin idé om å bygge skole på Tivolitomta. 
Siden opprinnelig plan er forlatt, bør skoleideen holdes varm, helst i samlokalisering med 
Sandefjord kulturskole. 

• Byparken som fast arena for hyggekonserter. Byparken er byens mer intime oase, velegnet 
for små konserter i jazz-, vise- og barokkformat. En gang i tiden var det en musikkpaviljong 
der, men en slik behøves ikke. Det er nok at en konsert, gjerne med musikkskoleelever eller 
andre amatører, skjer til en fast tid hver lørdag i den lyse årstiden. Forhåpentlig kan 
kommunens kulturetat sette av et årlig beløp til beskjeden honorering av utøverne. 

 
Om arrangementer hører med i en slik plan, foreslår jeg: 

• Gigantisk todagers loppemarked på Torvet. Frivillige foreninger som pleier å holde 
loppemarked inviteres til å delta. Sandefjord Byen Vår bør være medarrangør, for dette skal 
bli et tiltak som trekker mye folk fra nær og fjern, og som derfor også vil gi mye 
sentrumshandel i butikkene. Hvis markedet etter en prøve viser seg å bli en suksess, kan det 
arrangeres to årlig, ett om våren i mai, og ett om høsten i september. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sven Erik Lund 
 
Sverdstadveien 19, 3216 Sandefjord. Tlf. 928 27 154  
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Fra: Ole Martin Thelin <ot359@kirken.no> 
Sendt: torsdag 11. mars 2021 11.32 
Til: Postmottak 
Emne: 21/00634-1 - Varsel om planoppstart - Byutviklingsplan for Sandefjord 
 
Kategorier: Blue category 
 
Til Sandefjord kommune, enhet overordnet planlegging og miljø 
 
Vi takker for oversendt varsel om planoppstart – Byutviklingsplan for Sandefjord. Vi har oversendt 
varselet til kirkelig fellesråd i Sandefjord v/Kirkevergen for eventuell uttalelse.  
Vi er enige om at vi i denne omgangen tar dette varselet til etterretning og vil følge med på arbeidet 
med Byutviklingsplan for Sandefjord. 
 
For Biskopen i Tunsberg, 
 

Ole Martin Thelin 

Seniorrådgiver personal og demokrati 
Tunsberg bispedømme 
Tlf. 412 74 367/412 57 646 
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Innspill til varsel om oppstart av kommunedelplan for byutvikling - 
Sandefjord kommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 26.01.2021 vedrørende varsel 
om oppstart av arbeid med - og offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan for 
byutvikling i Sandefjord kommune. Uttalelsesfristen er satt til 13.03.2021.  
 
Varslets bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en tematisk kommunedelplan for byutvikling. Planen 
skal samordne og målrette utviklingen i Sandefjord sentrum, både ved å samle elementer fra 
eksisterende plan og enkeltvedtak og gjennom ny kunnskap og nye føringer. Hovedmålsetningen 
med planen er å tilrettelegge for byliv, næringsetableringer, boliger, tjenesteyting, arrangementer, 
gode transportløsninger og videreutvikling av offentlige byrom slik at Sandefjord sentrum blir 
motoren i kommunenes næringslivssatsing. Gjennom planarbeidet må utviklingshensynene 
balanseres opp mot ivaretakelse av urbane kvaliteter og kulturmiljø.  
 
Fylkeskommunens roller og ansvar 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt varsel til detaljregulering i medhold av plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 12-8 og offentlig ettersyn av planprogram i medhold av § 12-9.  
 
Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt 
planarbeid. Vi har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig veileder. 
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i 
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.  
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune inngikk en 
samarbeidsavtale 13. januar 2021. Avtalen innebærer at fylkeskommunen ivaretar barn og unges 
interesser i reguleringsplaner, også på vegne av Statsforvalteren. Avtalen begrenser ikke 
Statsforvalterens adgang til å fremme innsigelse.   
 
Fylkeskommunens uttalelse til varslet 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av 
planforslaget som berører våre ansvarsområder.  

SANDEFJORD KOMMUNE 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 
 
 
   

Seksjon for samfunn og plan 
Vår dato: 

Deres dato: 
Vår referanse: 

Deres referanse: 
Vår saksbehandler: 

  
    

12.03.2021 
26.01.2021 
21/06917-2 

   
Thale Høiskar 

Heltberg 
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Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 
Samfunnsmålene i RPBA beskriver en ønsket tilstand for tidligere Vestfold fylke i 2040. 
Samfunnsmål 3 lyder; Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige. 
Tilhørende undermål; Store endringsprosesser, særlig i de største byene, er gjennomført med høye 
krav til kvalitet for grønnstruktur og bevaring av kulturmiljøer.  
 
Sandefjord by er viktig i regional sammenheng, som en av flere motorer i samfunnsutviklingen. 
Tilbudet i byene er et viktig premiss for valg av arbeids-, bo-, etablerings- og handelssted. Særlig 
fokus på å videreutvikle og styrke Sandefjord by er viktig for å styrke konkurransekraften i 
regionen. Utarbeidelse av en kommunedelplan for byutvikling er etter fylkeskommunens vurdering 
en god måte å løfte sentrumsutviklingen høyt på kommunens dagsorden.    
 
Fortetting, transformasjon og funksjonsblanding 
Hovedgrepet i RPBA er at store deler av all vekst i Vestfold skal skje som fortetting og 
transformasjon i eksisterende byer og tettsteder. Lokalisering av arbeidsplasser, boliger og 
kommersielle, kulturelle og sosiale funksjoner skal fremme funksjonsblanding og bidra til utvikling 
av kompakte og levende byer og tettsteder. Fortetting og transformasjon er virkemidler for å 
fremme kompakt by- og tettstedsutvikling som igjen skal sikre en bærekraftig arealutvikling.  
 
Vi ser at fortetting er tema for flere av utredningene som vil inngå i kunnskapsgrunnlaget til planen. 
Vi anbefaler at temaene fortetting/transformasjon med kvalitet og funksjonsblanding løftes og 
behandles som del av planens målformuleringer. 
 
Næring  
Fylkeskommunen støtter kommunens ønske og ambisjon om å legge til rette for flere arbeids-
plasser i sentrum som del av byens og kommunens attraktivitet. Kommunen peker selv på 
utfordringen med at tilsvarende tilrettelegging for kontorer utenfor byen vil kunne komme i 
konflikt med og svekke de ambisiøse målene for byutviklingen.  
 
Dermed leser vi ambisjonene i oppspillet til en strategi for byutvikling slik at målet om flere 
kontorarbeidsplasser i sentrum nå skal prioriteres foran mål om nye kontorarbeidsplasser utenfor. 
Fylkeskommunen gir sin støtte til det, og vil både som planmyndighet og regional utviklingsaktør 
bidra til å legge til rette for realiseringen av kommunens mål for økt næringsattraktivitet og -
aktivitet i sentrum. 
 
Barn- og unges interesser 
Sandefjord kommune har vedtatt en strategi for kvalitet og gjennomføring av byrom. Strategien 
legger til rette for gradvis oppgradering av byrom for lek og opphold. Byens beboere vil på sikt får 
et mer variert aktivitetstilbud og flere sosiale arenaer i det offentlig rom.   
 
Strategien og byromsnettverket bør kobles til kommunedelplan for byutvikling. Kommunen bør 
også vurdere å se på forbindelseslinjene mellom byrommene, og samordne dette med pågående 
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arbeid med mobilitetsplan. Trafikksikre forbindelser, spesielt tilrettelagt for myke trafikanter, 
mellom byrommene er viktig for barn og unge som bor og oppholder seg i byen.      
 
Samferdsel 
Planprogrammet omhandler relevante temaer som skal utredes i forhold til samferdsel for å gi et 
godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med kommunedelplan for byutvikling. Det pågår 
parallelt med kommunedelplan for byutvikling flere planarbeider i Sandefjord kommune som vil gi 
viktige gjensidige premisser til hverandre. Vi tenker her spesielt på mobilitetsplan, plan for 
rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjorden og strategi for knutepunktsutvikling rundt 
ny stasjon i Sandefjord. Det blir viktig å ha god dialog mellom de ulike planprosessene slik at det 
blir en god sammenheng og godt samspill mellom de ulike planene i kommunens planverk. I 
forhold til samferdsel blir det spesielt viktig at kunnskapsgrunnlaget og de føringer som vedtas i 
mobilitetsplanen legges til grunn for kommunedelplan for byutvikling. 
 
Kommunen opplyser at det skal tilrettelegges for miljøvennlige transportformer for å nå 
nullvekstmålet for personbiltransport. Vi gir vår tilslutning til denne målsetningen. For at gange, 
sykkel og kollektivtrafikk skal fremstå som et foretrukket og attraktivt alternativ er det viktig at det 
planlegges langsiktig for å tilrettelegge for et sammenhengende rutenett til/mellom sentrale 
målpunkt. Tilrettelegging for skifte mellom miljøvennlige transportformer vil også være et viktig 
bidrag til å øke attraktiviteten. Slik tilrettelegging kan være for eksempel, busskur, sikker 
sykkelparkering etc. Vi forutsetter at trafikksikkerhet for myke trafikanter tillegges stor vekt og blir 
ivaretatt i planen. 
 
Kulturarv 
Planområdet for byutviklingsplanen for Sandefjord omfatter mange unike kulturminner og 
kulturmiljøer med stor tidsdybde og variasjon. Flere kulturmiljøer er registrert som nasjonalt 
og/eller regionalt viktige i Riksantikvarens NB!-register og i Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk (RPBA). I tillegg har byen fredete anlegg og bygninger, samt mange ikke-fredete 
anlegg og kulturmiljøer med verneverdier.  
 
Kulturarv vil på bakgrunn av dette berømme kommunen for å sette kulturminner og kulturmiljøer 
som et sentralt utredningstema i byutviklingsplanarbeidet. Vi ser med dette muligheten til å løfte 
frem kulturminner og kulturmiljøer som en kilde til bærekraftig verdiskaping og utvikling i 
bysentrum. Videre håper vi planarbeidet kan bidra til å identifisere tålegrensene for utvikling i, og 
inntil, viktige kulturminner og kulturmiljøer. Kulturarv bidrar gjerne med rådgivning i det løpende 
planarbeidet. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer som kilde til bærekraftig verdiskaping i byutviklingen 
Kulturminner og kulturmiljøer som kilde til bærekraftig verdiskaping i samfunnsutviklingen har blitt 
et viktig prinsipp både i nasjonale og regionale styringsdokumenter for kulturminneforvaltningen 
de siste årene. Dette kommer for eksempel til syne i stortingsmeldingen (Meld. St. 16 (2019–2020) 
Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold).i Stortingsmeldingen 
tydeliggjør særlig kulturmiljøfeltet som en viktig del i klima- og miljøpolitikken. De nye målene, som 
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legger FNs bærekraftmål til grunn, er en dreining fra mål som har vært objekt- og tilstandsfokusert, 
til mål som synliggjør kulturmiljøforvaltningens samfunnsbidrag: 

 Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. 

 Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging 

 Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk 
 
De nye nasjonale målene bygger blant annet på nyere forskning som dokumenterer at bevaring og 
utvikling av kulturmiljøer kan ha positive samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det er for eksempel 
påvist at rehabilitering av eldre bygninger kan være mer miljøvennlig enn riving og nybygg.ii Videre 
at boliger i kulturmiljøer har høyere verdi enn tilsvarende boliger som ikke ligger i et kulturmiljø. 
Bevaring av kulturmiljøer medfører også vesentlige inntekter for næringslivet, og da for eksempel 
bygge- og anleggsbransjen og reiseliv.iii I tillegg gir kulturmiljø opplevelser både for hodet og hjertet 
og er viktige kilder til kunnskap om fortida. For en by i endring er forankringen tilbake i tid 
vesentlig. Vi viser også til Riksantikvarens siste undersøkelse om reiseliv hvor kulturopplevelser 
oppleves som vel så viktig som naturopplevelser når man er på ferie/tur.iv Sandefjord har mange 
historiske områder som nettopp er slike opplevelser for turister og besøkende.  
 
Kulturminnenes og kulturmiljøenes tålegrenser 
Kulturarv erfarer at det ofte er uklart hva som er tålegrensene for utvikling i og inntil 
kulturminner/kulturmiljøer. Vi mangler rett og slett en overordnet vurdering av hvordan 
samfunnsverdiene knyttet til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer kan utnyttes i den 
kompakte byutviklingen uten at dette går på bekostning av nettopp disse verdiene. Kulturarv ser 
det derfor som viktig at planarbeidet søker å konkretisere tålegrensene for utvikling i og inntil 
kulturminner og kulturmiljøer i bysentrum, og da sett i sammenheng med andre viktige 
samfunnsinteresser som skal ivaretas i planarbeidet. 
 
Innspill til vinkling av utredning for kulturminner og kulturmiljøer 
På bakgrunn av gjennomgangen ovenfor vurderer Kulturarv følgende problemstillinger som 
sentrale for å utrede kulturminner og kulturmiljøer i byutviklingsplanarbeidet:  

 Hvilke kulturminner/kulturmiljøer har Sandefjord by? 

 Hvilke verdier er knyttet til kulturminnene/kulturmiljøene i byen? 

 Hvilke kulturminner/kulturmiljøer skal prioriteres for bevaring og fremtidig verdiskaping? 

 Hvordan kan kulturminnenes/kulturmiljøenes positive samfunnsøkonomiske konsekvenser 
realiseres? 

 Hvordan sikres kulturminnene/kulturmiljøene et godt vern?  

 Hva er tålegrensene for utvikling i og inntil kulturminner/kulturmiljøer? 
 
Arbeidet med problemstillingene bør, som kommunen legger opp til, være forankret i en bred 
medvirkningsprosess. Videre bør konklusjoner av arbeidet følges opp med relevante tiltak i 
handlingsplanen. 

 
Innspill til kunnskapsgrunnlag 
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Kulturarv viser til følgende kilder for innhenting av kunnskap om kulturminner og kulturmiljøer i 
Sandefjord sentrum:  

 Askeladden 

 NB!-registeret 

 RPBA 

 SEFRAK-registeret 

 Kommunens egne oversikter 
 
Vi vil for øvrig særlig anbefale å se til kartleggingen av kulturmiljøer i forbindelse med revideringen 
av RPBA i planarbeidet. Videre vil vi anbefale å se til Riksantikvarens Bystrategi.  
 
Planfaglig veiledning 
Planen skal utarbeides som tematisk kommunedelplan, og vil ikke være juridisk bindende i videre 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det oppgis imidlertid at planen kan gi føringer når 
kommunen skal utøve skjønn i slik saksbehandling, og at planens intensjoner vil forventelig gjøres 
juridisk bindende i etterfølgende private reguleringsplaner og ved rullering av kommuneplanens 
kart og bestemmelser. 
 

Fylkeskommunen ber om at det ved offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan tydelig 
fremkommer hvilke tema/føringer el.l. som peker videre på konkrete endringer i kommuneplanen 
arealdel ved kommende rulleringer. Dette for å sikre god medvirkning fra berørte parter knyttet til 
disse temaene.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Gerd-Louise Wessel      Thale Høiskar Heltberg 
plankoordinator      rådgiver    
   
        
        
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 
Saksbehandler 
Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig   tlf. 924 07 389   e-post: gerdlouise.wessel@vtfk.no 
Thale Høiskar Heltberg – planfaglig                        tlf. 400 76 464   e-post: thale.heltberg@vtfk.no 
Tore Nordvik – samferdsel                              tlf. 415 72 657   e-post: tore.nordvik@vtfk.no  
Kathrine Eikrem - nyere tids kulturminner                     tlf. 333 44 134   e-post: kathrine.eikrem@vtfk.no 
Anja Nordvik Sætre - automatisk freda kulturminner  tlf. 912 40 613   e-post: anja.nordvik.setre@vtfk.no  
Magnar Simensen – næring                             tlf: 333 44 282   e-post: magnar.simensen@vtfk.no 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

SANDEFJORD KOMMUNE            Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

 

Kopimottaker Kontaktperson Adresse Post 

STATENS VEGVESEN            Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

STATSFORVALTEREN i VESTFOLD OG 
TELEMARK 

           Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
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