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Bakgrunn
• Fra kommunal planstrategi 2020 -

2023: «Kommuneplanen arealdel 
revideres for temaene bolig og 
byutvikling»

• Samfunnsdelens mål er førende, 
inkl. kommunens arealstrategier

• Bærekraftmål og nasjonale 
føringer

• Målsettinger i delplaner (f.eks. 
klima og energiplan)



Kommuneplanen
• Utarbeides etter PBLs kapittel 11

• Tiltakene skal kunne realiseres neste 12 år

• Plankart og bestemmelser er de juridisk bindende dokumentene

• Hjemler ca. 1000 PBL-vedtak hvert år, de fleste på delegasjon

• Prosessen skal sikre dialog med innbyggerne og gi innspill til nye 
handlinger

• En rekke tiltak og planer anført i forrige kommuneplan er nå 
igangsatt/gjennomført og kommunen har nå en samlet handlings- og 
økonomiplan (HØP)



Arealdelen 
skal:
• «Være et verktøy for å oppnå 

kommunens målsettinger»

• Samle trådene fra (utvalg):
 KDP mobilitet
 KDP byutvikling
 Fortettingsarbeid
 Klima/energi og klimatilpasning

• Kun arealdelen som skal rulleres. 
Gjeldende samfunnsdel er førende. 



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)



Innsigelsesinstituttet
• Innsigelse skal vurderes ved avvik fra Statlige planretningslinjer for 

bolig, areal og transportplanlegging. Forhold som kan gi grunnlag for 
innsigelse kan være:
 At utbyggingsmønstre og transportsystemer ikke fremmer kompakte byer 

og tettsteder 
 At det i by- og tettstedsområder ikke er lagt særlig vekt på høy 

arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.
 At potensialet for fortetting og transformasjon ikke er utnyttet før nye 

utbyggingsområder tas i bruk.
 At nye utbyggingsområder ikke styres mot sentrumsnære områder.
 At infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken ikke er 

prioritert i planleggingen.
 At planleggingen ikke bidrar til målet om at persontransportveksten i 

byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange



Bolig
Status og foreløpige vurderinger



Målsettinger
• Fra strategisk næringsplan: 

«Sandefjord kommune skal legge til rette for at det skal være enkelt og 
attraktivt å bosette seg i kommunen. Det skal være bomuligheter i alle 
prisklasser, og legges spesielt til rette for at unge i alderen 20-40 år 
ønsker å bosette seg i kommunen»

• Ta vare på eksisterende innbyggere:
 «Det er viktig at kommunene i sin planlegging motvirker og forebygger 

opphopning av levekårsutfordringer» (NOU 2020:16)

• Kommunens overordnede målsettinger slik de fremgår av 
samfunnsdelens kapittel 6. 



Status - SSBs arealprofiler

• Mange nye boliger, ca. 380 i året. Vesentlig mer enn i Larvik, 
Porsgrunn og Skien f.eks.

• Vi er i det lavere sjiktet for leiligheters andel av boligmassen (18%)

• 37% av nye boliger er blokkleiligheter (siste 4 år). Dette er lavere 
enn i de fleste utvalgte kommunene. Drammen, Fredrikstad, 
Porsgrunn og Lillestrøm er alle +/- 50%. Tettstedsområdene er «tynt 
bebodd» hos oss sammenlignet med utvalget. 

• Vi har den høyeste andelen kommunale boliger i utvalget (5,5%). 

Indikatorer (2020 - hele kommunen) Sandefjord Tønsberg Larvik Skien Horten Aalesund Drammen Fredrikstad Moss Kristiansand Porsgrunn Lillestrøm
Nye boliger siste 4 år 1518 1772 913 934 488 1516 1790 2221 1455 2924 588 2463
Nye fritidsboliger siste 4 år 59 3 159 24 8 53 10 82 28 99 68 3
Antall bosatte i tettsted 87 % 87 % 81 % 91 % 95 % 88 % 97 % 93 % 96 % 95 % 95 % 92 %
Andel boliger i blokk 18 % 18 % 15 % 20 % 19 % 20 % 31 % 17 % 29 % 26 % 19 % 25 %
Andel nye boliger i blokk siste 4 år 37 % 54 % 44 % 37 % 32 % 25 % 53 % 55 % 79 % 55 % 46 % 51 %
Andel som jobber i hovedsentrum i egen 
kommune 8,2 % 9,3 % 6,9 % 10,4 % 9,3 % 15,4 % 7,0 % 12,1 % 6,0 % 20,3 % 9,7 % 4,5 %
Andel over 60 år 25 % 24 % 28 % 26 % 27 % 23 % 23 % 25 % 26 % 21 % 26 % 20 %
Kommunale boliger 5,5 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 3,8 % 4,3 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 4,3 % 4,4 % 3,0 %
Bosatte pr. km2 tettsted 1,782 1,934 1,629 1,87 2,20 1,82 2,55 1,87 2,11 2,22 1,62 2,38



Befolkningsutvikling (2000 - 2020)

Befolkningsvekst kommunen = ca. 
1% årlig. Nokså stabilt, men….

Stor forskjell mellom 
grunnkretser:
3% årlig vekst siste 20 år i og nær Sandefjord 
sentrum, men hovedsakelig i enkelte grunnkretser: 
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%



Befolkingsfremskriving SSB
• Generelt (2020 – 2050)

 Nedjustert vekst
 Nasjonalt: Veksten skjer i sentrale strøk. Ingen vekst i 

distriktene. Vi er midt i mellom.

• + 8 423 innbyggere på 30 år = årlig vekst på 0,45%

• En halvering av veksten

• 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 …



Kommunens 
boligreserve
• Total boligreserve pr. februar 2021: Ca. 7 500 enheter (alle 

kjente prosjekt).  Realistisk boligreserve 2023 – 2035 = ca. 
5 500 enheter

• Hvorfor fortsatt så stor? 
 Stadig flere «ukjente» fortettingsprosjekter
 Fortettingsprosjektene kan komme «overalt»

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

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



Fortettingspotensial Sandefjord sentrum



Fortetting nær sentrum



Hva gjør vi?
• Ber vi om innspill til nye boligfelt?

• Satser på leilighetsbygging i 
sentrumsområdene og utvalgte områder nær 
Stokke, Sandefjord og Andebu sentrum?

• Skaper og opprettholder gode bomiljø

• Hva ønsker de innbyggerne vi ønsker oss? 

Tønsberg:

• Lavere utnyttelsesgrad i småhusområder

• Bevare eneboligmiljøene med hager som er 
attraktive for familier

• Mindre eplehagefortetting

• Bygger sentrumsnære leiligheter



Anbefaling 
Sandefjord by
• Økningen i antall fortettingsplaner rundt 

Sandefjord by tilsier at boligbehovet i stor 
grad kan dekkes med fortettingsplaner i 
utpekte områder

• Mange eneboliger og andre typer småhus. 
Byen trenger leiligheter

• Et stort antall feltutbygginger vil 
underminere dette

• Mye dyrka mark og mange verdifulle 
grøntområder nær byen

• Ny vurdering ift. utveksling av arealer, 
f.eks:
 Byggeområder på dyrka mark ut?
 Der planarbeid ikke er 

igangsatt/realistisk



Anbefaling 
tettstedene
Stokke sentrum

• Innspill i en gitt radius fra sentrum kan 
vurderes, men…
 Meget god boligreserve i Stokke
 Fortettingsområder vedtatt i forrige 

kommuneplan

Andebu sentrum

• Innspill i en gitt radius fra sentrum?

• Behov for en nærmere vurdering av 
fortettingspotensialet



Anbefaling 
lokalsentre
• Meget god boligreserve i Kodal og 

Fossnes/Arnadal 

• Innspill, men i en gitt radius?

• Vurdere utveksling



Andre formål



Grønnstruktur
• Bestille og påse gjennomføring av 

dekningsanalyse for grønnstruktur. 
Bør gjelde hele kommunen, men har 
fokus på bebygde omgivelser. 
 Idrettsparker, parker, 100-

meterskoger, fotballøkker etc.
 Underdekning/overdekning?
 Sjønær grønnstruktur

• Følge opp plan for rekreasjon og 
tilgjengelighet i Indre 
Sandefjordsfjord, herunder nye 
kyststier, omdisponeringer til 
grønnstruktur. Identifisere 
planbehov

• Oppdatere temakart for natur og 
landskap



Fritidsboliger

• Ca. 3000 fritidsboliger i kommunen

• Det er allerede mye bebyggelse i strandsonen

• Mange store tomter. Burde 
arealutnyttelse/fortettingsplaner er mulig. 
Gjort med hell i andre kommuner

• Holdning til innspill må avklares



Sjøarealene
• Småbåthavnutredning på gang, god prosess 

allerede

• Kjent med hvem som har ønske om utvidelser

• Er det reelle behov?

• Strategiske valg

• Aktuelt å foreslå omdisponeringer/åpne for 
innspill

• Innskjerpinger i andre enden?
 Vanskeligere å få tillatelser til nye enkeltbrygger
 Krav om forankring i overordnet plan
 Vurdere forbud mot nye svaibøyer



Offentlig/privat 
tjenesteyting

• Nye skoletomter? Avhengig 
av pågående prosesser 

• Arealbehov barnehager?

• Arealbehov helse/sosial?



Næring og handel

• Lage en oppdatert oversikt over 
næringsreserver (regulerte og 
uregulerte), inkl. 
sentrumsområdene

• Ny vurdering av ønskede formål i 
næringsområder utenfor 
sentrumsområdene 

• Foreta en vurdering av hvilke 
handelstyper vi ønsker utenfor 
sentrum og ikke

Totalt 
arb.plasser

Offentlige Off. i 
%

Sandefjord 29 756 6 793 22,8%
Tønsberg 32 621 12 612 38,7%
Larvik 19 090 5 474 28,7%
Horten 11 048 4 094 37,1%
Skien 26 119 10 051 38,4%
Porsgrunn 17 261 4 772 27,6%



Samferdsel
• Følge opp føringer fra mobilitetsplan

• Ny vurdering gang/sykkel- og veitiltak 

• Rambøll, foreløpige funn:
 83% interne reiser i rundt Sandefjord by
 Stort potensiale for gange og sykling, mange bor 

innenfor 2 km fra sentrumsområdene
 58 000 innbyggere (91%) har 10 minutters avstand 

til sentrum med el-sykkel (Sandefjord, Stokke, 
Andebu eller Kodal)

 For å bidra til å redusere trafikkveksten og 
transportbehovet, er derfor den foreløpige 
konklusjonen at kommuneplanen bør legge opp til 
mer utbygging sentralt/fortetting enn det som er 
situasjonen/planlagt i dag.



Mulig framdrift

Milepæler planprosess Når? 
Politisk behandling forslag til planprogram Mai/juni 2021 
Varsel om oppstart av planarbeid. Forslag til planprogram sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

Juni 2021 

Frist for innspill inkl. arealinnspill  August 2021 
Medvirkningsmøter Høst 2021 
Fastsettelse av planprogram  Oktober 2021 
Vurdere og konsekvensutrede arealinnspill, gjennomføre 
utredningsarbeid og utarbeide planforslag 

Oktober 2021 –  
April 2022 

Politisk 1. gangsbehandling April – juni 2022 
Høring/offentlig ettersyn Juni - august 2022 
Vurdere høringsinnspill og bearbeide planforslaget Høst 2022 
Politisk 2. gangsbehandling i formannskapet November 2022 
Sluttbehandling i kommunestyret  Desember 2022  

 


	Ny arealdel 2023 - 2035
	Bakgrunn
	Kommuneplanen
	Arealdelen skal:
	Kommuneplanen
	Innsigelsesinstituttet
	Bolig
	Målsettinger
	Status - SSBs arealprofiler
	Befolkningsutvikling (2000 - 2020)
	Befolkingsfremskriving SSB
	Boligbehov 2023 - 2035
	Kommunens boligreserve
	Fortettingspotensial Sandefjord sentrum
	Fortetting nær sentrum
	Hva gjør vi?
	Anbefaling Sandefjord by
	Anbefaling tettstedene
	Anbefaling lokalsentre
	Andre formål
	Grønnstruktur
	Fritidsboliger
	Sjøarealene
	Offentlig/privat tjenesteyting
	Næring og handel
	Samferdsel
	Mulig framdrift

