
Kommuneplanens 
arealdel 2023 - 2035

Kommuneplanseminar, hovedutvalg for miljø- og plansaker, 20.10.2021



Møteagenda

1. Prosessledende vedtak og kommende politiske saker

2. Orientering, politisk sak: Bolig i LNF (prosessledende vedtak)

3. Orientering, politisk sak, Prinsippsak brygger (prosessledende vedtak)

4. Gjennomgang av høringsinnspill til planprogram for kommuneplanarbeidet 
(politisk sak 27. okt.)

5. Rådmannens vurdering av høringsinnspillene og forslag til endringer

6. Arealinnspill: Kartløsning, foreløpig vurderinger, metode «silingsprosess»

7. Kartlegging av fortettingspotensial i hytteområder



Prosessledende vedtak

• Angir et retningsvalg i planarbeidet (ikke bindende)

• Hvis vi ikke gjør det kan prosessen bli mer uoversiktlig

• Hvis vi ikke gjør det vil det fremtidige planforslaget:
• Bli mer omfattende (flere vurderinger)

• Være ferdig "tygd" fra rådmannen alene

• Gi betydelig merarbeid og omarbeiding dersom utvalget ønsker en annen 
retning



Kommende kommuneplanrelaterte saker

• Revidert planprogram til fastsetting (27 okt.)

• Justeringer i boligreserven (nov/des)

• Konsekvensutredning av arealinnspill (nov/des)

• Forslag til fortettingsområder rundt Sandefjord by (nov/des)

• Planforslag til førstegangsbehandling (april – juni 2022)



Andre prosessledende vedtak

• Grunnforhold – kvikkleirebestemmelser

• Dekningsanalyse grønnstruktur

• Fortettingspotensial i Andebu

• Vurderinger langsiktig utviklingsgrense

• Mulighetsstudie vei Tassebekk – Torp

• Småbåthavnutredning

• Næringsreserve + Strategiske valg handel og næring

• Nye skiltbestemmelser?

• Grønn overflatefaktor, bølgepåslag, nye hensynssoner etc. 



Boliger i LNF-områder

Hvorfor setter kommunedirektøren denne saken på agendaen ?

- Svært mange (ca. 4000) boliger i Sandefjord ligger i LNF uten å være 
gårdsbruk

- Kommunen har forsøkt å lage et eget regelverk for disse boligene –
«ringmerking» med varierende grad av hell

- «Bakgrunnsjussen» endrer seg raskere enn rullering av kommuneplanen



«Sandefjordsmodellen» - Dagens løsning i 
kommuneplanens arealdel



«Sandefjordmodellen» Bestemmelsene

3.2 HELÅRSBEBYGGELSE I LNF (PBL § 11-11, NR. 2)

Godkjent eksisterende helårsbebyggelse utenfor 100- metersbeltet er vist som ringer i 

kommuneplankartet. For disse, og for våningshus utenfor 100-metersbeltet gjelder følgende:

a) Endring, tilbygg og påbygg av bestående godkjent helårsbebyggelse i LNF-området utenfor 

100-metersbeltet mot sjø og vassdrag samt tilliggende frittliggende anneks, boder,garasjer og 

lignende mindre tiltak som ikke skal benyttes til beboelse, anses å være i samsvar med 

formålet i kommuneplanen, og kan dermed tillates (etter søknad) hvis dette ikke er i strid 

med viktige landskaps- og naturvernhensyn samt hensynet til vern av vesentlige 

kulturminner. Dette gjelder også riving og gjenoppføring ved brann.

b) Utbyggingen må videre være løst på en etter kommunens vurdering estetisk tilfredsstillende 

måte. Det skal her bl.a. tas hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og 

størrelse. Tiltaket skal ikke være dominerende i landskapet og ta hensyn til bl.a. 

silhuettvirkning og terrengtilpasning. Tiltaket skal ikke medføre vesentlige ulemper for 

bruken av nærliggende eiendommer. Tiltaket må ikke vanskeliggjøre en annen mulig 

framtidig arealbruk, eksempelvis som byggeområde eller som veigrunn

Retningslinje:
Det bør ikke gis tillatelser til utvidelse av eksisterende helårsbebyggelse i LNF i 100-metersbeltet mot 
sjø som overstiger 120 kvm BYA og/eller 220 kvm BRA.
Dispensasjon til ny helårsbebyggelse og fradeling i LNF kan vurderes tillatt dersom vilkårene i plan- og
38
bygningsloven kapittel 19 er oppfylt. Dersom vilkårene for å gi dispensasjon foreligger, skal 
kommuneplanens utfyllende bestemmelser legges til grunn.
Før dispensasjon kan gis bør følgende kriterier være ivaretatt:
• Arealet skal være egnet til boligformål (herunder forhold som støy, leke- og 
uteoppholdsarealer, elektrisitetsforsyning og annen energiforsyning, og trafikksikker 
skolevei).
• Bebyggelsen må etableres som en fortetting til eksisterende boligklynger bestående av 
minimum 3 hus.
• Fradelte tomter skal være romslige og med et areal som sikrer en åpenbebyggelsesstruktur,
men avstanden mellom bolighusene bør maksimalt være 50 meter.
• Avstand til eksisterende gårdstun og frittstående driftsbygninger skal som hovedregel være 
minst 200 meter grunnet lukt/støy/støv.
• Byggegrense mot dyrka mark settes til minimum 10meter.
• Oppretting av ny bebyggelse/tomt må ikke være i konflikt med landbruksinteresser, 
naturmangfold eller kulturminner. Bebyggelsen med tomt og adkomst skal ikke beslaglegge 
dyrka/dyrkbar mark.
• Eiendommen må ha trafikksikker og godkjent adkomst og avkjørsel.
• Tilknytning til vann og avløp. Tomten må knyttes til offentlig vann og avløp der det ligger til 
rette for dette, jf. bestemmelsene i pkt. 1.4.
• Vesentlige terrenginngrep skal unngås.
• Ved etablering av flere boliger/tomter bør dette skje gjennom regulering.
• Det bør det kunne vektlegges at fradeling kan være fordelaktig for å sikre overtakelse og 
videre drift av landbrukseiendommen.



Kommunedirektørens forslag til endringer:
Alternativ: Alle tomter under 5da blir LNF-B



Bestemmelser under arbeid for LNF Bolig

3. BESTEMMELSER FOR AREALFORMÅL - SPREDT BOLIGBEBYGGELSE I LNF UTENFOR 100-METERSBELTET LANGS 
SJØ (PBL § 11-11, NR. 2)

I tilknytning til eksisterende bolighus tillates tiltak som er å anse som en del av bygningsmassen på en boligeiendom, 
herunder fasadeendring, tilbygg /påbygg, samt frittliggende anneks, boder, garasjer og lignende mindre tiltak som ikke 
skal benyttes til beboelse.

Det tillates ikke oppføring av, eller bruksendring til nye boenheter, eller oppretting av ny grunneiendom.

I område for spredt boligbebyggelse i LNFR skal ikke bebygd areal overstige BYA 400 m2 eller overstige BYA 30 %.

Bebyggelsen må plasseres innenfor en avstand på 50 meter fra hovedbygningen.

For større eiendommer skal bebyggelsen ved prosjektering av nye bygninger, utformes i en tunløsning.



Hensikten med foreslått endring

• Slippe særegne modeller for Sandefjord – samsvar med nasjonal standard

• Grunneierne slipper unødvendige søknader

• Færre dispensasjoner

• Forutsigbarhet

• Stor jobb

• Utbyggingspress i LNF ?



Allmennhetens tilgjengelighet til private brygger

Hvorfor setter kommunedirektøren denne saken på agendaen ?

- Mange problemstillinger og saker rundt brygger

- Erfaring med gjeldende bestemmelser har vist svakheter

- Omgjøring og oppheving av saker hos statsforvalteren

- Frustrerte innbygger på grunn av manglende forutsigbarhet



Dagens bestemmelser og forslag til endring
4.1 BRYGGER (INKLUDERT TILHØRENDE 
INSTALLASJONER PÅ LAND) (PBL § 11- 11 NR 3 
og 4)

Nye brygger eller utvidelse av eksisterende 
brygger/fellesbrygger tillates ikke med mindre 
dette er hjemlet i kommuneplan eller 
reguleringsplan.

Alle nye brygger skal være tilgjengelige for 
allmennheten. Kravet gjelder også ved 
endring av eksisterende brygger.

Båtheis eller tilsvarende installasjoner tillates 
ikke.

4.1 BRYGGER (INKLUDERT TILHØRENDE INSTALLASJONER PÅ LAND) (PBL § 11- 11 NR 3 og 4)

Nye brygger eller utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende brygger/fellesbrygger 
tillates ikke med mindre dette er hjemlet i kommuneplan eller reguleringsplan.

Alle nye brygger i utmark skal være tilgjengelige for allmennheten. Kravet gjelder også ved 
endring av eksisterende brygger i utmark.

Tilgjengeligheten omfatter retten til ferdsel og opphold, men ikke rett til å fortøye båt.

Brygger som har krav om å være tilgjengelige for allmennheten skal skiltes med 
opplysningsskilt utlevert av kommunen. Skiltet skal plasseres liggende flatt på brygge og det 
skal installeres badetrapp på egnet sted på bryggen. Plassering av opplysningsskilt samt 
plassering av badetrapp skal vises i byggesøknad og godkjennes av kommunen. Kravet til 
badetrapp kan fravikes dersom dette er åpenbart uten hensikt for allmennheten.

Båtheis eller tilsvarende installasjoner tillates ikke.



Dagens retningslinjer og forslag til endring

Kommunen kan vurdere å gi tillatelse til dispensasjon fra 
punkt 4.1 og pbl § 1-8 for nye brygger og andre lignende 
innretninger utenfor fastsatt byggegrense når dette fører til 
sanering/samling av eksisterende innretninger slik at 
allmennhetens ferdsel forbedres, eller for å bevare et mest 
mulig uberørt landskap.

I dispensasjonsvurderingen knyttet til erstatningsbrygger skal 
det vektlegges at det erstattes med ny brygge av samme 
størrelse og utforming, eller etableres ny brygge med en 
plassering og/eller utforming som på en bedre måte tar 
hensyn til landskap, natur og friluftsliv.

Kommunen kan vurdere å gi tillatelse til dispensasjon fra punkt 
4.1 og pbl § 1-8 for nye brygger og andre lignende innretninger 
utenfor fastsatt byggegrense når dette fører til sanering/samling 
av eksisterende innretninger slik at allmennhetens ferdsel 
forbedres, eller for å bevare et mest mulig uberørt landskap.

I dispensasjonsvurderingen knyttet til erstatningsbrygger skal det 
vektlegges at det erstattes med ny brygge av samme størrelse 
og utforming, eller etableres ny brygge med en plassering 
og/eller utforming som på en bedre måte tar hensyn til 
landskap, natur og friluftsliv.

Ved vurdering av om brygger ligger i utmark legges til grunn at 
brygger som har minst 10 meter avstand i horisontalplanet 
mellom bolighus og bryggens landfeste, regnes som brygger i 
utmark. Brygger som ligger mellom 10 og 20 meter fra bolighus, 
kan vurderes konkret.



Hva innebærer forslaget fra 
Kommunedirektøren ? Første element
• Oppklaring og presisering av hva det vil innebære at brygga skal være 

tilgjengelig for allmennheten.
• Skape forutsigbarhet for grunneiere

• Tydelig i bestemmelsen om kravene som vil bli stilt til ny/endret brygge og at dette 
skal vises allerede i byggesaken.

• Unngå  «overraskende» vilkår i byggesaker

• Korreksjon etter omgjøring og opphevelse av statsforvalter
• Kommunens argumentasjon for å godkjenne brygger har blitt opphevet av 

statsforvalter fordi vi har argumentert med forhold som ikke berører brygga f.eks
«benker på land»

• Enhetlig behandling av innbyggerne



Hva innebærer forslaget fra 
Kommunedirektøren ? Andre element

• Nyansering av hvilke brygger som skal kreves tilgjengelige for allmennheten.
• Kun brygger som ligger i et område hvor allmennheten lovlig kan ferdes omfattes 

av kravet

• Begrepet utmark
• Skaper kobling mellom plan- og bygningsloven og friluftsloven

• Alt som ikke er utmark er innmark eller likt med innmark

• Forholdet til friluftsloven
• Mange misforståelser om hvor langt retten til ferdsel og opphold går



Konkrete eksempler brygger i 
utmark og innmark/likt som innmark



IINNSPILL TIL 
PLANPROGRAMMET
OG KOMMUNEDIREKTØRENS MERKNADER



Høringsinnspill

• 30 til planprogrammet

• Statlige og regionale myndigheter: M1 – M10

• Interesseorganisasjoner og NMUer: F1 – F8

• Privatpersoner: P1 – P12 

• 66 arealinnspill (ArcGIS Web Application). Gjennomgås senere i møtet.

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a3b5ee455a4f41a2aea4aca150b0d8f3&extent=560128.1244%2C6552516.1193%2C580448.165%2C6562348.0556%2C25832


Statlige og regionale myndigheter

• Flertallet av innsigelsesmyndighetene, slik som Statens vegvesen, Bane 
NOR, NVE, DSB, Kystverket, Direktoratet for mineralforvaltning, 
Fiskeridirektoratet og Lede AS, er opptatt av hvordan egne sektorinteresser 
omtales i planprogrammet og ivaretas i planarbeidet.

• Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren skal ivareta 
henholdsvis regionale og statlige planretningslinjer og føringer innenfor en 
rekke fagområder, og har derfor også de mest omfattende 
høringsuttalelsene.



Fylkeskommunen og Statsforvalteren

Begge støtter til hovedgrepene i planarbeidet, slik som:

• Kommunes ønske om forutsigbar fortetting og transformasjon med leilighetsbygg i og nær Sandefjord 
by, Stokke og Andebu sentrum

• Det skal foretas arealjusteringer, inklusiv en vurdering av tilbakeføring av ubebygde byggeområder til 
LNF ut fra, nye vekstprognoser og forsterkede signaler om:

• Klimahensyn
• Jordvern
• Naturmangfold
• En tilgjengelig strandsone

• Arealdelen brukes til å vurdere overordnede valg knyttet til offentlig tjenesteyting, slik som nye 
arealer/arealutvidelser til skoler/barnehage, brannstasjon, gravplasser, idrettsanlegg, utvidelser av 
renseanlegg og lignende.

• At det gjøres en nærmere vurdering av hvilke typer handel som kan tillates utenfor sentrumsområdene



Vestfold og Telemark fylkeskommune

• Fylkeskommunen har flere roller å ivareta i planarbeidet, og Riksantikvaren og Norsk 
Maritimt Museum har også uttalt seg via fylkeskommunen.

Regional og samferdsel:
• Støtter at det gjøres en ny vurdering av de langsiktige utviklingsgrensene. Vil medvirke.
• Anbefaler at kommuneplanen stiller krav om utarbeidelse av mobilitetsplaner for større prosjekt
• Nye områder for fritidsbebyggelse må vurderes opp mot retningslinjene i ny kystsoneplan
• Støtter evalueringen av strategien for lekearealer i offentlige rom i SFJ sentrum. Vil medvirke.
• Anbefaler sterkt at kommuneplanbestemmelsene får tydelige krav til trafikksikkerhet for 

enkeltutbygginger og tiltak som ikke utløser krav om reguleringsplan.
• Anmoder kommunen om å gjøre en vurdering av byggegrenser mot fylkesvei og innarbeide 

disse i planen. Dagens ordning medfører et stort antall dispensasjoner.

Kommunedirektørens kommentar: Innspillene vil vurderes i det videre arbeidet med 
bestemmelser og retningslinjer. Det berammes egne møter om punkt 1 og 5.



Vestfold og Telemark fylkeskommune

Regiongeologen:

• Fokserød pukkverk har en driftshorisont på 60 år. Kommunen oppfordres nå til å utarbeide en strategi for 
bærekraftig uttak og forsyning for en 100-200 års horisont.

• Kommunen anbefales å legge inn arealer med mulige larvikittressurser som hensynssoner i kommuneplanen.

• Vest for Kodal er det en forekomst av nasjonal betydning av fosfatmineralet apatitt, som brukes i framstilling 
av kunstgjødsel. Drift er sannsynlig en gang i framtida og forekomsten er kartlagt tilstrekkelig for å avsettes som 
hensynssone som også tar høyde for deponier og prosesseringsanlegg.

Kommunedirektørens kommentar: Kommunen er uenig i regiongeologens forslag om at det bør utarbeides en 
kommunal strategi for byggeråstoff med et 150 – 200 års perspektiv. Av hensyn til kommunestrukturen i det nye 
fylket vil det etter kommunens skjønn være mer hensiktsmessig å utarbeide en regional strategi for dette. 
Larvikittressusene i Sandefjord er hovedsakelig i Marum. Dette er et viktig natur og friluftsområde der 
byggeformål vurderes som lite aktuelt. Kommunen gjør oppmerksom på fosfatforekomsten ved Heia (vest for 
Kodal) allerede er avmerket hensynssone i kommuneplanen.



Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kulturarv:

• Fylkeskommunen legger til grunn av Sandefjord kommune viderefører sikring av nasjonale og regionale 
kulturminneverdier i ny kommuneplan i samsvar med retningslinje i RPBA.

• Redegjør for hvordan automatisk fredete bygg skal markeres i plankart og ordlyd til bestemmelse for disse 
hensynsonene.

• Støtter arbeidet med forutsigbar fortetting og by- og tettstedsutvikling. Anbefaler også å vise enkelte 
kulturminner i planen for å gi dem et mer formelt vern.

Kommunedirektørens kommentar: Kommunen vil holde fylkeskommunen orientert om vurderinger knyttet til 
kulturminner og kulturmiljø (egne møter berammes). Både kulturminner og kulturmiljø er anført som 
utredningstema i konsekvensutredning av arealinnspill (jf. planprogrammets kap. 5). Videre inneholder revidert 
planprogram en mer utfyllende omtale av kulturminner/kulturmiljø (kap 4.8).

Det vises til omtale i kapittel 4.1 og 4.2 der det redegjøres for kommunens strategier for mer forutsigbar fortetting 
på områdenivå og forventninger om mer fortetting i sentrumsnære områder. Strategien kan øke presset på eldre 
enkeltbygg i by/tettsted som ikke er en del av et større bygningsmiljø.»



Statsforvalteren

• Savner en bedre kobling mellom utvalgte bærekraftsmål og arealdelsarbeidet
• Oppfordrer kommunen til å gjøre en helhetlig vurdering av behovet for egnede arealer til 

massedeponering i kommunen.
• Savner omtale hvilke forhold som skal utredes (samt metodikk) for nye arealinnspill
• Statsforvalteren savner vurderinger knyttet til naturmangfold. Utdatert kartlegging må 

oppdateres, inkl. Hensynssoner tilknyttet viltkorridorene over E18.
• Arealbruk i strandsonen skal avklares gjennom overordnet planlegging og ikke enkeltvise 

dispensasjoner.
• Statsforvalteren minner også om hensyn i arealplanleggingen innenfor forurensing som 

forurenset grunn, bygging på nedlagte deponier, vann og avløp, støy og håndtering av 
overskuddssnø, og anbefaler bruk av hensynssoner.

• Det bør foretas en kartlegging og vurderes om nye og eksisterende områder med fritidsboliger 
og/eller boliger med private avløpsløsninger kan tilkobles til kommunalt avløpsnett.

• Minner om nødvendigheten av å vurdere om det er satt av nok areal til 
gravplasser. Gravplasser er sårbare for byggehøyder og sjenerende innsyn.



Statsforvalteren

Kommunedirektørens kommentar: Planprogrammet er supplert med et kapittel som viser kommunens forslag til 
konsekvensutredningsmal/oversikt over relevante utredningstema (se kap. 5). Videre er det angitt hvilken metode/kunnskapskilde som er 
planlagt benyttet i vurderingene, samt koblingen mellom det enkelte utredningstema og aktuelle delmål innenfor kommunens utvalgte 
bærekraftmål.

Når det gjelder massedeponier har kommunen nedlagt en betydelig innsats de senere år. Den helhetlige vurderingen som statsforvalteren 
etterlyser bør utføres på regionalt nivå, fortrinnsvis av fylkeskommunen (i samarbeid med statforvalteren).

Sandefjord kommune vil oppdatere temakart for natur, inkludert naturmangfold.

Kommunen har tilstrekkelig areal avsatt til gravplasser. Det pågår harmonisering av arealplankartet.

Kommunen vil vurderes hensynssoner med tilhørende retningslinjer for forurenset grunn basert på tilgjengelig informasjon i 
grunnforurensningsdatabasen (grunnforurensning.no)

Det pågår vurderinger knyttet til tilkoblingsmuligheter til kommunalt vann- og avløpsnett i forbindelse med det pågående arbeidet med ny VA-
plan for kommunen. 

Overskuddsnø fra fortau i Sandefjord sentrum så planlegges lagret på Kastet gjenvinningsstasjon. Regulering av området pågår

Øvrige merknader, om temaene jordvern, boligreservevurderinger, strandsoneforvaltning, skolestruktur, næringsvurderinger, og referanse til 
nasjonal strategi for sosialt boligpolitikk, vurderes å være ivaretatt i planprogrammet og tas til orientering



Kystverket

• Hoved- og bileder forbeholdes ferdsel. Sjøtransport må ikke hindres av installasjoner som brygger, lektere, broer etc.

• Sandefjord havn er en viktig trafikkhavn med ferjeforbindelse til utlandet. Havnevirksomhet er avhengig av areal på land og 
overordnet infrastruktur. Kystverkets vurdering er at boliger, støyfølsom næringsaktivitet, offentlige bygg osv. må legges i god
avstand fra havner

• Kommunen må sikre det maritime næringslivet tilgang til tilstrekkelig næringsareal med sjøtilgang.

• Kystverket ansvar for navigasjonsinnstillinger for sjøveis transport som fyrlykter, staker etc. Bestemmelsene må sikre at 
vedlikehold, fjerning og nyetablering av slike installasjoner er tillatt i 100-metersbeltet og unntatt krav om reguleringsplan.

Kommunedirektørens kommentar: Godt ivaretatt i eksisterende bestemmelser og i vurderingene for kommuneplanarbeidet, jf. 
planprogrammets kap. 4.6.

Det er lite aktuelt med større endringer knyttet til Sandefjord havn i denne kommuneplanrulleringen, jf. planprogrammets kap.
4.3. Kommunedirektøren tar innspillene om havnevirksomhet og konfliktpotensial med annen arealbruk til orientering til senere
prosesser, f.eks mulighetsstudien nevnt i planprogrammet. I forslag til mal for konsekvensutredning av arealinnspill 
(planprogrammets kap. 5) er «Bruk av- og tilgang til sjøarealer» anført som et utredningstema.



Statens vegvesen

• Positivt at Sandefjord kommune vil bygge opp under Sandefjord by og eksisterende sentra og 
senterstruktur i planarbeidet. 

• Kommunen bør presisere hva slags arealinnspill som ønskes, for å sikre at det ikke brukes ressurser 
på urealistiske arealinnspill. Det er fornuftig med en ny vurdering av utbyggingsarealer som 
allerede er godkjent i gjeldende kommuneplan. 

• Videre utbygging av Fokserød/Torp-området, spesielt til kontorformål, er neppe fornuftig.

• Ny vei fra Tassebekk til Torp lufthavn ikke ligger inne i Nasjonal transportplan og en slik vei vil ikke 
forbedre dagens adkomst til flyplassen dersom det etableres nye arbeidsplasser til denne.

Kommunedirektørens kommentar: Vegvesenets råd og innspill tas med i det kommende plan- og 
utredningsarbeidet. Kommunedirektørens vurdering er at vegvesenets uttalelse ikke grunnlag for 
endring i planprogrammet, men innspillsskjemaet ble utformet slik at det tydelig fremgikk at 
kommunen primært ønsket arealinnspill i tilknytning til eksisterende by og tettsteder.



Bane NOR
• Uttaler seg både som jernbanemyndighet og grunneier, og ber om at:

• Ny jernbane behandles som et førende element i arealdisponeringen og at fortetting og 
næringsområder konsentreres i tilknytning til hovedårer i kollektivtrafikken.

• Det må ikke planlegges arealbruk og arealpolitikk i konflikt med jernbanen i form av økt 
trafikk over planoverganger, støykonflikter, fare mm.

• Fraråder kommunen å sette en annen byggegrense enn 30 meter langs jernbanen. Det 
kun er reguleringsplan som gir føringer for saksbehandlingen etter jernbaneloven.

• Bane NOR eiendom støtter de gode intensjonene som ligger i forslag til planprogrammet 
innen byutvikling og ønsker å delta I byutvikling rundt både ny og eksisterende stasjon 
gjennom pågående planprosesser.

Kommunedirektørens kommentar: Den kommende jernbaneutbyggingen på strekningen 
Stokke – Sandefjord er viktig for lokal samfunnsutvikling og arealforvaltning. Både kommunen og 
Bane NOR jobber for å øke nytten av jernbaneinvesteringen. Innspillet om 30 meters 
byggegrense tas til etteretning og setningen er sløyfet fra planprogrammet.



Fiskeridirektoratet

• Er opptatt av at arealforvaltningen av sjøarealene skal være 
forutsigbar, bærekraftig og balansert mellom bruk og vern.

• Er opptatt av at kommunen har er strategi for lokalisering og 
utbygging av småbåthavner.

• Fiske og grytefelt, samt marine naturtyper, må sikres gjennom 
kommunens planlegging. Det henvises til Fiskeridirektoratets 
kartportal.

Kommunedirektørens kommentarer: Innspillet tas til orientering. De 
forhold fiskeridirektoratet bemerker vurderes å være godt i varetatt i 
kommunens planprogram.



Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
• Viser til at Statsforvalteren følger opp samfunnssikkerhet i plansaker. DSB har 

innsigelseskompetanse 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)

Kommunedirektørens kommentar: DSBs interesseområder er i hovedsak omtalt i 
planprogrammets kapittel 4.7. Kommuneplanen kan i utgangspunktet legge opp 
til arealbruksendringer som berører alle de ovennevnte tema, men risiko og 
sårbarhet vil være et tema i konsekvensutredningen som følger et fremtidig 
planforslag (se nytt kapittel 5 i planprogrammet).



Norges vassdrags- og energidirektorat

• Overvannshåndtering og håndtering av flomsituasjoner må i 
kommuneplanbestemmelsene, samt at flomfare/oversvømmelse blir et vurderingstema i 
konsekvensutredning/ROS-analyse.

• Positivt at det pågår arbeid med stormfloutredning. Bølgepåvirkning er et hensyn i kystnær 
arealplanlegging som varierer ut fra lokal situasjon og kravene i TEK17 er minimumskrav.

• Positivt med en gjennomgang av bestemmelser og retningslinjer i arealdelen for 
hensynssonene ras og skred, kvikkleire og steinsprang, med særlig fokus på kvikkleire.

• Alle vann, elver og bekker må avmerkes på kommuneplankartet. 
Anbefaler byggeforbudssone langs bekker og vassdrag – bredden kan differensieres ut fra 
vassdraget og omgivelsenes karakter.

Kommunedirektørens kommentar: Innspillene tas til orientering og vil bli fulgt opp i det videre 
planarbeidet. Flomfare, fare for oversvømmelse, bølgepåvirkning og stormflo er foreslått som 
tema i konsekvensutredningen, jf planprogrammets kapittel 5.



Direktoratet for mineralforvaltning 

• Kan ikke se at Sandefjord kommune har vurdert situasjonen rundt mineralressurser i planprogrammet. Det bør 
gjøres en vurdering av om kommunen har tilgang på nødvendige mineralske ressurser for realisering av 
planlagt utvikling og utbygging i sammenheng med at det er stor utbyggingsaktivitet i kommunen og 
regionen. I et klima- og miljøperpektiv er det viktig at byggeråstoff må transporteres kortest mulig.

• Forekomster som kan bli viktige i fremtiden kan synliggjøres med hensynssone i planen.

• DMF presenterer en liste med tema som kommunen oppfordres til å vurderes i utformingen av nye 
bestemmelser, både når det gjelder hensyn til mineralressurser i planleggingen og krav i forbindelse med 
råstoffuttak.

Kommunedirektørens kommentar: Kommunen har nå tilføyd følgende avsnitt om mineralressurser i 
planprogrammets kap. 4.2: "Råstoffutvinning antas ikke å bli et tema i planarbeidet. Reguleringsplan for nytt 
pukkverk på Fokserødskogen ble vedtatt i 2017. Den regulerte steinforekomsten er antatt å dekke 
Sandefjordsregionens behov for byggeråstoff i et 50-års perspektiv og driften er nå igangsatt."

Videre er mineralressurser anført som et av flere tema under utredningstemaet «naturressurser» i 
konsekvensutredningen (se planprogrammets kap. 5).



Lede AS
Ønsker at det tas kontakt i god tid for utbyggingsforslag med behov for mye 
effektuttak for å avklare hvordan ny bebyggelse/næring/industri kan forsynes 
med elektrisk energi og planlegge elektriske anlegg. Deltar gjerne i møter for 
store områder som for eksempel Torp og informerer om at større tiltak i 
Sandefjord byområde kan utløse behov for forsterkninger i strømnettet.

Kommunedirektørens kommentar: I kommuneplanens arealdel er det vist 
hensynssoner langs eksisterende høyspentkabler (hovedledninger) og større 
trafoer er vist med eget arealformål (annen type bebyggelse og anlegg). Av 
forslaget til planprogram fremgår det at fortetting har stort fokus, og det må 
påregnes at en stor andel av nybyggingen i kommunen vil skje i form av 
fortetting i sentrum og utvalgte fortettingsområder i gang/sykkelbyen. Av 
forutsigbarhetshensyn for fremtidige fortettingssaker har kommunen pr. epost 
bedt om at Lede AS nå tar stilling til om dette utløser arealbehov for ny(e) 
trafostasjoner og hovedledninger rundt Sandefjord sentrum.



Foreninger, interesseorganisasjoner og NMUer

• Sandefjord byforum og Fortidsminneforeningen har klare meninger om 
byutviklingen i Sandefjord og forholdet mellom fortetting og bevaring.

• Sandefjord turistforening er blant annet opptatt av å sikre bynær grønnstruktur 
(ved bruk av hensynssone friluftsliv), unngå nedbygging av sjønære områder 
og at tilgjengeligheten til Sandefjordsfjorden forbedres. 

• Jordvern Vestfold og Vestfold og Telemark bondelag er tilfredse med tydelige 
signaler i planprogrammet om å unngå nedbygging av matjord og forventer 
at dette blir fulgt opp i det videre planarbeidet. 

• Tre nærmiljøutvalg har gitt høringsuttalelser med innspill til konkrete tiltak som 
viktige i respektive lokalmiljø (Kodal, Andebu og Bokemoa/Stokke).



Privatpersoner

• Innspillene fra privatpersoner viser at det er engasjement rundt by- og 
stedsutviklingsprosesser. Kommunen har mottatt innspill om:

• Hvor det bør og ikke bør tillates fortetting med leilighetsbygg

• Det bør gis klarere føringer for arkitektonisk utforming av ny bebyggelse. 
Arkitektonisk plan for sentrum



ENDRINGER I 
PLANPROGRAMMET
Etter høring



Endringer i planprogrammet 1

• Den største endringen er at det er tilføyd et nytt kapittel (5 -
konsekvensutredning)

• Mal med utredningstemaer, inkl. forslag til kildebruk og kobling mellom 
kommunens utvalgte bærekraftmål og utredningstemaene.

• Det skal foretas en kartlegging av fortettingspotensialet i Andebu sentrum

• Det skal foretas en særskilt vurdering av eksisterende boligreserve i Kodal, 
opp mot nye arealinnspill.



Endringer i planprogrammet 2

• Vurdere mulig fremtidig arealbehov (som følge av mulig fremtidig dersom krav om 
nitrogensrensning) ved Enga og Vårnes renseanlegg.

• Redusert byggegrense mot fylkesvei

• Jernbaneloven gir ikke samme åpning i kommuneplannivå

• Presiseringer rundt oppdatering eksisterende og vurdering av nye hensynssoner for friluftsliv 
og naturmiljø

• Det skal vurderes implementert hensynssoner for forurenset grunn basert på tilgjengelig 
informasjon i grunnforurensningsdatabasen (grunnforurensning.no).

• Det er tilføyd et nytt underkapittel (kap. 4.8) om kulturminner og kulturmiljø. Kommunen vil 
se nærmere på bestemmelsesutformingen tilknyttet bevaringsområdene (lokale, regionale 
og nasjonale kulturmiljøer)



AREALINNSPILL



Arealinnspill

• Sent innkomne innspill: Absolutt frist i dag, 20 oktober

• Hva gjør vi med sent innkomne innspill? 
• Turistforeningen og Fortidsminneforeningen
• Ca. 10 arealinnspill, inkl. Torp og Borgeskogen

• Gjennomgang/brukerveiledning digitalt innspillskart:

Innspill til kommuneplan (arcgis.com)

• Administrasjonen er i gang med første «siling». Den må vi ferdigstille snart 
dersom vi skal rekke å skrive saker til november/desember

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a3b5ee455a4f41a2aea4aca150b0d8f3&extent=560128.1244%2C6552516.1193%2C580448.165%2C6562348.0556%2C25832


Vurderingskriterier boliginnspill

• Arealer ut og inn vurderes ut fra arealstrategiene, for bolig vil det si:
• Dyrka/dyrkbar mark
• Grønnstruktur, naturmangfold, tilgjengelighet til sjø/vassdrag
• Klimakonsekvens av arealomdisponering
• Styrker innspillet byen eller tettstedene
• Fremmer utbyggingen miljøvennlig transport
• Langsiktig utviklingsgrense (innenfor, utenfor, tilgrensende)

• For arealer ut: Planstatus (regulert, igangsatt, ikke igangsatt)

• For næring: I tilknytning til eksisterende næringsområder



Fritidsboliger: Kartlegging av 
fortettingspotensial

• Fritidsbebyggelsestetthet på KParealformål (sandefjord.kommune.no)

• Pr. nå anser vi denne kartleggingen som tilstrekkelig. 

• Nye hytteområder er ikke noe stort tema i Sandefjord og vi ba ikke om arealinnspill

• Kun et par arealinnspill mottatt

• Forslag: 
• Plankrav for nye fritidsboliger (som i dag)
• Det opp til grunneierne i de «lavt utnyttede hytteområdene» å utarbeide fortettingsplaner dersom 

de ønsker det.

https://app04031.intern.sandefjord.kommune.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=7ba8338d7cdc464bb73ff23342fe51f2


Alle 
endringsforslag 
loggføres



Planprosesser med kobling til arealdelsrulleringen

• Kommunedelplan for mobilitet (planforslag jan/feb. 2022)

• Kommunedelplan for byutvikling (planforslag vår 2022)

• Prosjekt stedsutvikling (medvirkningsopplegg i vinter)

• Skole/barnehagestruktur (egen prosess)

• Stormfloutredning (desember)

• Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i Indre Sandefjordsfjord (uklart)

• Aldersvennlige Sandefjord



www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan

Milepæler planprosess Når?

Politisk behandling forslag til planprogram (hovedutvalg og Formannskap) Juni 2021

Varsel om oppstart av planarbeid. Forslag til planprogram sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn (6 + 3 uker)

Juni 2021

Frist for innspill til planprogram inkl. arealinnspill September 2021

Fastsettelse av planprogram Oktober/november 2021

Medvirkningsmøter Januar – februar 2022

Vurdere og konsekvensutrede arealinnspill, gjennomføre utredningsarbeid og 
utarbeide planforslag

Oktober 2021 –

April 2022

Politisk 1. gangsbehandling April – juni 2022

Høring/offentlig ettersyn (6 + 3 uker) Juni - september 2022

Vurdere høringsinnspill og bearbeide planforslaget Høst 2022

Politisk 2. gangsbehandling i formannskapet November 2022

Sluttbehandling i kommunestyret Desember 2022 

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