
Ny arealdel 2023 – 2035: Strategiske valg
Hovedutvalg for miljø og plansaker, mai 2021

Bilde: dagensperspektiv.no



Bakgrunn
• Forslag til planprogram kommer til behandling 
 HMP og FSK i juni

• Skal høres og fastsettes politisk til høsten

• Planprogrammet er vår oppdragsbeskrivelse og 
«avtale» med omgivelsene

• Et tydelig planprogram reduserer risikoen for 
innsigelser

• Det skal være rom for politikk, men det er en 
fordel om man er enig i hovedgrepene («den røde 
tråden»)

• Vi står overfor en rekke strategiske valg



Bakteppe: Før vi ruller(er)



Fra liten til stor
• Befolkning: Nr. 14 i Norge

• Nr 1. i Vestfold og Telemark

• Fra en småbykommune, 
stasjonsbykommune og en 
landkommune 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
 Dekker vi tertiær- og kvartærnæringenes behov? 
 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/


Samfunnstendenser
• Økt profesjonalisering innen eiendomsutvikling:
 Fra «the usual suspects» til et stort antall aktører
 En kombinasjon av lokale, regionale og store nasjonale utviklere

• Større aksept for reguleringer:
 Strengere kompetansekrav i plan- og bygningslovgivningen
 Yngre boligkjøpere er opptatt av å ikke kjøpe ulovligheter
 Forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere
 Planprosesser blir enklere når utbygginger skjer i tråd med (en tydelig) 

overordnet plan
 Tøffere politikere: Det stilles krav til utbyggere, tilpasning til omgivelsene

• Bedre kommuneadministrasjon:
 Flere ledernivåer
 Flere fagspesialister
 Mindre avhengig av enkeltpersoner, ingen er uerstattelige
 Gjensidig tillitt folkevalgte/administrasjon og aksept for rollefordelingen



Hovedmålsetting - forslag
• Hovedmålsettingen med arealdelsrulleringen er å tilrettelegge 

for bærekraftig samfunnsutvikling som gjør Sandefjord kommune til 
en attraktiv og klimavennlig bo- og næringslivskommune.

• Vi skal:
 Ta godt vare på eksisterende innbyggere!
 «… 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» 
(Strategisk næringsplan)



Boligbygging: Veivalg



Boligbygging - status
• 4000 – 8000 nye innbyggere i planperioden. Hva bør vi satse på?

• Ikke avsette mer areal enn behovet i planperioden (12 år)

• Vi har arealstrategier som er retningsgivende

• I forhold til sammenlignbare kommuner er vi i det lavere sjiktet for leiligheters 
andel av boligmassen (18%)

• 75% av innbyggerne bor i småhus. I gruppen 67+ (10 470 personer) bor fortsatt 
47,7% i enebolig og 66,3% i småhus

• Veksten er i aldersgruppen 65+

• Det er sentrumsområdene som vokser mest

• Beveger vi oss fra å være en feltutbyggingskommune til å bli en 
transformasjonskommune?

• Dagens boligreserve: Kanskje 50/50 fortetting og boligfelt, men mange 
fortettingsplaner i småhusområder



Boligbygging: 
Anbefalinger
• Vi må ikke forringe de kvalitetene som gjør at målgruppen 

20 - 40 år ønsker å bo her!
 Lys, luft, plass, hage
 Nei til eplehagefortetting i områder dominert av småhusbebyggelse?
 Bør BYA utenfor GS-byen ned? Vi har opphevet mange gamle planer 
 Også legge inn bevaringsområder, men hva betyr det?

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

• Forutsigbar fortetting

• Et stort antall feltutbygginger vil underminere 
fortettingsprosessen

• Ny vurdering ift. utveksling av arealer, f.eks:
 Byggeområder på dyrka mark ut?
 Der planarbeid ikke er igangsatt/realistisk
 Utbygginger som strider mot kommunens arealstrategier
 Forventninger om økt fortetting/transformasjon



Fortetting i og nær 
sentrum
• Hvis saken fra HMP 12. mai legges til grunn 

trenger vi ikke storstilt fortetting i 
eksisterende boligområder/småhusområder

• Frikjøpsordningen for grøntarealer i 
Sandefjord sentrum virker



Boliginnspill?
• Uansett modell bør vi foreta justeringer i eksisterende boligreserve 

(utveksling):
 Retningslinje: Arealer hvor det ikke har skjedd noe etter 8 år skal gjennom 

en ny vurdering
 Husk at vi har en plikt til å endre kurs ut i fra ønsket samfunnsutvikling

• Innspillsmodeller:
1. Ingen innspill (kun fortetting)
2. Innspill overalt
3. Innspill i utvalgte områder (nær by, tettsteder og lokalsentre)

• Rådmannen vil trolig anbefale modell 3



Anbefaling 
Sandefjord by
• Foreslåtte hovedgrep: 

 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

• 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

• Styrke frikjøpsordning for grøntarealer



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?

• Har vi de rette byggeområdene? 
Vurdere utveksling

• Store felt har vist seg vanskelig å 
realisere



Andre tema i rulleringen



Fritidsboliger

• Det er i hovedsak ikke ønskelig med innspill til omdisponering 
av nye arealer til fritidsbebyggelse, men det kan bli aktuelt å 
vurdere enkelte innspill til “infillområder” mellom eksisterende 
hyttefelt dersom kommunen mottar innspill om dette. Ny 
fritidsbebyggelse bør fortrinnsvis kun tillates gjennom regulert 
fortetting innenfor eksisterende byggeområder (fortettingsplaner).

• Som et ledd i planarbeidet skal det gjennomføres en kartteknisk 
studie av fortettingspotensialet innenfor eksisterende byggeområder



Offentlig/privat tjenesteyting
• Vurdere behovet for nye sykehjemsplasser og 

omsorgsboliger/senterleiligheter i Stokke og 
Sandefjord planperioden. 

• Vurdere arealbehov for dagaktivitetssenter, nye 
lokaler til hjemmetjenesten, tilrettelagte boliger, 
«leie til eie»-boliger, og rus-/psykiatriboliger. 

• Foreta arealomdisponeringer som følge av 
foreløpige konklusjoner fra arbeidet med ny skole 
og barnehagestruktur, herunder nye skoletomter 
og etterbruk av eksisterende tomter. 

• Vurdere fremtidig organisering og 
stasjonsstruktur for Sandefjord brann og redning, 
inkl. vurdering av arealbehov til ny brannstasjon.



Næring og handel

• Lage en oppdatert oversikt over 
næringsreserver (regulerte og uregulerte) som 
inkluderer kommunens sentrumsområder

• Vurdere hvilke typer handel/handelskonsepter 
som kan tillates/ikke tillates utenfor 
sentrumsområdene.

• Vurdere arealinnspill til nye næringsområder 
og utvidelser av eksisterende næringsområder.

• Kun 8,2% jobber i hovedsentrum i egen 
kommune. Er det et skifte på gang? 

• Mer hjemmekontor, hyttekontor, workation?
Foto: www.tenksandefjord.no



Samferdsel
• Ta grep for å motvirke stipulert 

vekst i biltrafikken

• Følge opp føringer fra 
mobilitetsplanarbeidet:
 Helhetlig areal- og 

transportplanlegging
 Evt. nye veier og GS-veier
 Trafikksystemet i Stokke
 Ny mobilitet
 Parkeringsbestemmelser

• Vurdere arealbehov Torp lufthavn 
Bilde: The Ruffian Brown el-sykkel – Ranheim Fritid AS

https://www.ranheimfritid.no/produkt/the-ruffian-el-sykkel-brown/


Grønnstruktur
• Foreløpige konklusjoner fra 

arbeidet med en dekningsanalyse 
for grønnstruktur søkes 
implementert i 
kommuneplanforslaget.  

• Oppdatere temakart for natur

• Implementere foreløpige 
konklusjoner fra arbeidet med plan 
for rekreasjon og tilgjengelighet i 
Indre Sandefjordsfjord. 

• Vurdere innspill til merking av 
kyststier, grøntområder langs 
bekker med oppgraderingsbehov og 
ny grønnstruktur



Sjøarealene
• Justere arealformål i sjø og 

tilhørende landarealer med 
tilhørende bestemmelser

• Justere byggegrensen mot sjø i tråd 
med nye planvedtak og vurdere 
omdisponering av arealformålet 
mellom byggegrensen og sjøen til 
LNF/grønnstruktur.

• Implementere anbefalinger fra 
arbeidet med 
småbåthavnutredningen, herunder 
behovet for nye 
båtplasser/båthavnutvidelser. 



Risiko og 
sårbarhet

• Se til at faresoner og sikringssoner 
(hensynssoner) er oppdatert.

• Vurdere innspill/tiltak fra 
utredningsarbeidet for stormflo i 
indre del av Sandefjordsfjorden



Prosessen
• Planprogram HMP + FSK i juni

• Høring og innspill i sommer (frist tidlig september)

• Prosjektleder kan kontaktes. Henvendelser besvares. 

• Innspill får ikke svar, må selv følge med

• Det er ikke lov å mase seg til arealomdisponeringer. «Jeg har ventet i 
20 år» er ikke er argument

• Prioriterer vi noen så nedprioriterer vi andre. 

• www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan

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