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Ny arealdel

• Ha et særskilt fokus på bolig 
og byutvikling

• Samle trådene fra:
• Kommunedelplaner for mobilitet og 

byutvikling m.fl.

• Samfunnsdelen er førende 
• Målsettinger:

• Hensiktsmessig vekst (1%?)
• Beholde og øke bostedsattraktiviteten
• Tilrettelegge for arbeidsplassvekst
• Bærekraftig samfunnsutvikling



Kommuneplanen

• Kan kommuneplanen overstyre 
eksisterende planer?
• Hovedregelen er JA
• Kommunen har vid hjemmel til å foreta endringer

• Kommunen har en plikt til å omgjøre 
gamle planer og endre kurs iht. 
ønsket samfunnsutvikling/nye 
målsettinger

• Vedtatte reguleringsplaner kan 
omgjøres og overstyres av 
kommuneplan, uten erstatningsplikt. 
Kommunen kan kun bli 
erstatningspliktig dersom det er gitt 
byggetillatelse (gjelder i 3 år)



En bærekraftig kommuneplan

• Utvalgte bærekraftmål
• Utvidet/justert i 2020, Stoppe klimaendringene
• Arealstrategiene er førende for bolig og byutvikling



Omstilling haster

• FNs klimapanel (IPCC). Ny rapport 2022.
«Dagens IPCC-rapport er et atlas av menneskelig 
lidelse, en fordømmelse av mislykket lederskap i 
klimasaken»
- FNs generalsekretær Antonio Guterres

«Atmosfæren er på steroider, dopet på fossil energi»
- Petteri Taalas, Verdens meteorologiorganisasjon

«Dette vil treffe oss alle. Også i Norge. Det vil endre 
hvordan vi lager mat, bor, produserer og reiser. Og vi 
er nødt til nå å tenkte klimatilpasning i alt vi gjør»
- Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister

Kilde: FNs klimapanel: Tiden er i ferd med å renne ut –
NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer

https://www.nrk.no/urix/fns-klimapanel_-tiden-er-i-ferd-med-a-renne-ut-1.15871762


Lokal hverdag

• Nedbygging (naturtap) har betydning
• Skog binder CO2
• Transportbehov har stor betydning 

• Vei, sjø og lufttransport står for over 50% av lokale (direkte) utslipp

• Arealplanlegging og boligutvikling tar lang tid 
• Først nå realiseres mange av boligfeltene (800 - Sørby/Virik, 110 - Dverdalåsen, 400 

- Dunkjevlehagen) fra den siste kommuneplanen med mange store nye boligfelt 
(2014).

• Omstilling vil derfor også ta tid, og vi begynte for alvor i 2019. 



Fra middels til stor

• Befolkning: Nr. 14 i Norge
• Nr 1. i Vestfold og Telemark
• Fra en småbykommune, 

stasjonsbykommune og en 
landkommune til en stor
kommune

• Et konglomerat med én by (i 
vekst), hyggelige tettsteder (i 
vekst) og lokalsamfunn som 
utvikler seg (i eget tempo). 



Hvorfor er vi attraktive?

• God beliggenhet nasjonalt. Nærhet til Oslo, men 
også til kontinentet. 

• Godt klima
• God infrastruktur
• Godt arbeidsmarked (100% arbeidsplassdekning)
• Gode bo- og oppvekstmiljøer
• Enklere og roligere enn storbyen, men…

• Ting skjer (aktiviteter og arrangementer), mangfoldig kultur og 
idrettsliv

• Spennende og urbane sentrumsområder
• Nærhet til sjøen, og det er mulig å få båtplass
• Nærhet til store sammenhengende friområder, og mindre 

lekeplasser
• Fortsatt relativt enkelt å transportere seg rundt 



Hvordan forbli attraktiv?

• …men OBS! Vi kan ikke bare skumme fløten av 
befolkningsveksten: 
• Ikke bo på landet nær sjøen, Fjordbyen må oppleves.
• Regulerer vi grøntarealer og forbedrer tilgjengeligheten til 

sjøen i takt med befolkningsøkningen?
• Er servicetilbudet godt nok i tettsteder og lokalsamfunn?
• Biltrafikken er forventet å øke med 14% innen 2030 uten 

tiltak
• Tilbyr vi de rette boligene?
• Mange gamle skolebygg
• Har vi nok offentlige arbeidsplasser?

• Planleggingsevne og investeringsevne
• Kulturhus, nytt bibliotek, nytt utdanningstilbud, gater og 

torg, nye skolebygg?
• Vi må ikke forringe de gode bo- og oppvekstmiljøene vi har, de 

«beste» områdene er kanskje allerede bebygd?
Bilde: Beach, Oslo, Norway | Mapio.net

https://mapio.net/pic/p-23365315/


Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 2000 – 2020
• Ca. 1% årlig. Nokså stabilt, men….
• Stor forskjell mellom grunnkretser!
• Grunnkrets sentrum: Fra 428 personer i 

2001 til 1149 personer i 2019. + 9,4% 
årlig!

• Noen utenfor sentrum, hovedsakelig der har 
vært større feltutbygginger

• Andebu sentrum: Årlig + ca. 3%
• Stokke sentrum: Årlig + ca. 4,5%

Befolkningsframskriving SSB, 2020 - 2050
• Nedjustert vekst
• Nasjonalt: Veksten skjer i sentrale strøk. 

Ingen vekst i distriktene. Vi er midt i mellom.
• Årlig vekst på 0,45%, dvs. + 8 423 

innbyggere på 30 år
• Halvering av veksten pga. lavere fødselstall 

og innvandring
• Veksten er i aldersgruppa 60 år + 
• Til sammenligning:

• Tønsberg + 9000 pers
• Holmestrand + 5000 pers
• Larvik + 3000 pers
• Porsgrunn + 3000 pers
• Skien + 3500 pers
• Horten + 2000 pers



Boligbehov 2023 - 2035

Hva skal vi planlegge for?
• 12 år
• 1% vekst = ca. 8000 nye 

innbyggere i planperioden
• Ca. 2 personer pr bolig
• Ja, da trenger vi ca. 4 000 

boliger

Men med SSBs prognoser trenger 
vi kun ca. 2 000 nye boliger …

Fortettingspotensiale Sandefjord sentrum



Kommunens boligreserve

• Total boligreserve pr. februar 2021: Ca. 7 500 
enheter (alle kjente prosjekt).  Realistisk 
boligreserve 2023 – 2035 = ca. 5 000 enheter

• I tillegg: Boligreserve i RPBA-områder (ikke 
omdisponert) på ca. 2 000 enheter

• I tillegg: Stort fortettingspotensiale i og rundt 
kommunens sentrumsområder 

• Hva gjør vi?
• Omdisponere langsiktige RPBA-reserver?
• Nye arealer + «utveksling»?
• Satse på fortetting/transformasjon med 

leilighetsbygg?



Status i Sandefjord

Tilbud 
mangler?

Strategisk 
reserve?



Boligbygging - anbefalinger

• Vi må gjøre oss «lekre». Valgfriheten – hvor vil vi bo –
er større enn noen gang.  

• Vi må ikke forringe de kvalitetene som gjør at 
målgruppen 20 - 40 år ønsker å bo her!
• Lys, luft, plass, hage
• Levende by og tilgjengelig sjøfront.
• Nei til fortetting med leilighetsbygg i områder dominert av

småhusbebyggelse?
• Bør BYA utenfor GS-byen ned? Vi har opphevet mange gamle 

planer 

• Bør vi bygge boliger som gjør at eldre tidligere ønsker 
å bo «enklere»?

• Forutsigbar fortetting
• Et stort antall feltutbygginger vil underminere 

fortettingsprosessen
• Utveksling av arealer

• HMP-sak 236/21



Arealjusteringer - Forslag

• Politisk sak desember 2021
• Allerede asfalterte flater er de beste å 

bygge ut
• Hovedsakelig arealer hvor regulering ikke 

er igangsatt
• Mange arealer med høy andel dyrka mark
• Enkelte arealer uten tilknytning til utvalgte 

tettsteder/lokalsamfunn 
• Oppfølging av politiske vedtak (jordvern 

++)
• Mulig å hindre nedbygging av 148 daa 

dyrka mark + CO2 besparelse på ca. 18 
000 tonn (over 20 år).  



Fortetting i og nær sentrum

• Hvis fortettingsrapporten legges til 
grunn trenger vi ikke storstilt fortetting 
i eksisterende boligområder/ 
småhusområder

• Vi har gjort tilsvarende grep i Stokke 
og Andebu



Oppsummering

• Foreslåtte hovedgrep, jf. planprogrammet: 
• Bygge sentrumsnære leiligheter
• Lavere utnyttelsesgrad i småhusområder
• Bevare eneboligmiljøene med hager som 

er attraktive for familier, mindre 
eplehagefortetting.

• Boligbehovet kan i stor grad kan dekkes med 
fortettingsplaner i sentrum og utpekte områder 
i gang/sykkelbyen

• Byen trenger leiligheter
• Et stort antall feltutbygginger vil underminere 

dette
• Mye dyrka mark og mange verdifulle 

grøntområder nær byen



Status, ny arealdel

• www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan

Planprogram 
fastsatt av KST 
25.11.2021

Varsel om oppstart. 
Arealinnspill frist 20 
oktober

Prosessledende 
vedtak i HMP
Høst 2021 –
Mai 2022

Konsekvensutredning 
foreligger 06.05.2022 
48 innspill utredet. 
Planforslag 
utarbeides

Høring 
planforslag 
sept – okt
2022

Politisk 
behandling av 
planforslag 
HMP august og 
FSK september

Presentasjon av 
planforslag, 
KST 22 juni

http://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
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