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Våre næringsområder

• Borgeskogen og Torp øst 
(uregulert) er størst målt i 
areal
• Begge er ca. 1 400 daa

• Sandefjord sentrum og 
Fokserød/Kullerød størst 
målt i antall ansatte



Næringsområdenes funksjon

• Næringsområdene våre dekker ulike behov og utfyller hverandre

• Kontorbedrifter:
• Sentrumsområdene (primært Sandefjord og Stokke) + Fokserød/Kullerød

• Rent kontorformål er også tillatt på Sundland, Torp, Framnes, Stub, Ranvikbrygge, Gimle, Thorøya, Peder 
Bogens gate, Skiringssalveien (gml. Jotun), Gokstadveien, Hegna og Tassebekk 

• Industri/lager:
• Borgeskogen, Sundland, Lillevar, Skolmar, Vindal, Kastet/Bekkeveien og Haugan (Andebu) er de 

viktigste
• Handel:

• Sentrumsområdene

• Næringsområder med storhandel:
• Pindsle, Hegna og Heimdal/Kastet

• Planmessige utfordringer: Bransjeglidninger innen handel + kontorandel i 
tradisjonelle industri-/lagerområder



Våre næringsreserver

Område Antall dekar Regulert?

Haugan (Andebu) 9 Ja

Borgeskogen 249 Ja

Sundland 400 Ja

Sukkeskogen (Høyjord) 20 Ja

Danebuåsen 200 Ja

Vera og Vindal 200 Ja

Skolmerød 21 Ja

Framnes og Thorøya 50 Ja

Hegna og Pindsle transformasjon 50 Ja

Industriveien 4,7 Ja

Fokserød vest (dagens pukkverk) 265 Nei

Kullerød syd 85 Nei

Torp øst 1430 Nei



Næringspotensial i sentrumsområdene

Stort potensiale for bedre 
arealutnyttelse

Stokke

Sandefjord



Handel på Pindsle, Hegna og Heimdal/Kastet

• P.t. ledige handelskvoter på Hegna. Bevare disse (kan sikre nye big box-
konsepter)

• Ikke utvide handelskvotene på Pindsle, men likevel la området utvikle seg 
videre for plasskrevende varer
• Mål: Sikre at bilforretninger osv. kan utvikles uten begrensninger

• Vurdere plasskrevende varer også på Heimdal/Kastet

• Lage bestemmelser som sikrer ønsket utvikling:
• «Plasskrevende konsept» endres til «plasskrevende varer» (spilt over til bestemmelsesgruppa). 
• Unngå oppsplitting av handelslokalene i næringsområdene til små enheter.
• Bør arealbeskrivelsen av nedre grense for bruksareal på bruksenhet på Hegna, 1200 kvm, og 

Pindsle, 2000 kvm, justeres?



Arealinnspill næring til kommuneplanen

• Strategisk næringsplan:
• Sentrum og Fokserød/Kullerød er de viktigste utviklingsområdene
• Sikre at eksisterende områder får utvikle seg

• Arealinnspill i kommuneplanen som utredes:
• Haugan, 59 da
• Lillevar, 4 da
• Borgeskogen 1,  5 da
• Borgeskogen 2, 102 da
• Borgeskogen 3, 6 da
• Borgeskogen 4, 277 da
• Lillebyparken Danebu, 623 da
• Kullerød Øst, 19 da



Bedre utnyttelse av eksisterende områder

• Økt utnyttelsesgrad
• Særlig aktuelt Borgeskogen og Haugan

• Omregulere eldre næringsområder
• Mer rasjonell arealbruk
• Gjøre det mulig for bedrifter å vokse «der de er»



Konsekvenser forslag til bestemmelser

• Potensiale for konflikt med regionale myndigheter
• Handelsanalyse
• Infrastruktur
• RPBA

• Fokus på spesielle bestemmelser for Pindsle, Hegna 
Heimdal/Kastet
• «Ja-virksomheter» vs «Nei-virksomheter»
• Kapasitetsbegrensninger

• Særlig om «plasskrevende varer» vs «plasskrevende konsept»
• Forholdet til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk RPBA
• Fler «Nei-virksomheter»
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