
Ny kommuneplan (arealdel) 2023 - 2035

Høring av planforslag

Regionalt planforum, 28.09.2022



Møteagenda

1. 09.00 – 09.15: Velkommen, kommunedirektør Bjørn 
Gudbjørgsrud

2. 09.15 – 10.00: Presentasjon av kommuneplanforslaget, 
enhetsleder David Bakke Haugen

3. 10.00 – 11.00: Drøfting rundt bordet og foreløpige 
tilbakemeldinger fra statlige/regionale myndigheter, Alle



5 viktigste mål – nødvendig med en kommuneplan 
som gjør det mulig å lykkes

• Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet

• Vekst i arbeidsplasser over befolkningsveksten

• Mindre utenforskap – mer inkludering

• Miljøforbedringer og reduksjon av klimautslipp – grønt 
skifte

• Gjennomgående gode tjenester og effektiv drift



Arbeidsplasser og folketall 2017-2021
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Demografisk utvikling….

Oslo kommune Sandefjord kommune Hjartdal kommune





Inkludering - sysselsatte
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Plassering i NHOs kommune-NM

67 63 62 39 38
2018

2019

2020
2021

2017 45
2022

2022: Tønsberg 30 - Porsgrunn 41 - Holmestrand 57 - Horten 62 - Skien 95 - Larvik 114



Sandefjords rangering blant 356 kommuner

Næringsliv 23 (17)
• Næringsvariasjon 8
• Inntektsnivå 122
• Andel privat sysselsetting 13
• Kommunens kjøp av private tjenester 

som andel av driftssutgifter 45

Arbeidsmarked 178 (199)
• Sysselsettingsandel 138
• Arbeidsledige 297
• Sykefravær 118
• Uføre 193

Demografi 62 (63)
• Befolkningsvekst 46
• Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken 105
• Netto innflytting 60

Kompetanse 88 (89)
• Minst fire års høyere utdanning 86
• Fagprøver 264
• Teknisk og vitenskapelig utdanning 25

Kommuneøkonomi 50 (21)
• Administrasjonsutgifter 23 (9)
• Eiendomsskatt på næringseiendom –
• Kommuneinntekter i forhold til utgifter 112 (74)
• Kommunal betalingsevne 51
• Aldring 82

Aktuelle rangeringer i 2021 i parentes



Effektiv drift

KOSTRA - Netto driftsutgifter (NDU) per innbygger i angitt målgruppe
NDU 2021 / innb. Mer-/mindreutg. Målgruppe

Mer-/ i Sfj. (mill. kr) 2021
Tjenesteområde Sfj. G11 min.utg. 2021 2020 2019 Alder

Barnehage 170 439 177 841 -7 402 -24,8 -19,4 -37,3 1-5 år
Grunnskole 120 035 119 640 395 14,1 22,8 3,1 6-15 år*
Pleie og omsorg 125 144 133 002 -7 858 -89,4 -49,5 -51,9 67 år +
Sosialtjenesten 4 722 4 776 -54 -2,1 -4,6 -8,0 20-66 år
Barnevern 7 479 10 462 -2 983 -39,6 -25,2 -22,7 0-17 år
Kommunehelse 2 902 3 707 -805 -52,3 -35,9 -29,8 Alle
Administrasjon og styring 3 879 4 239 -360 -23,4 -51,5 -25,8 Alle

Delsum 1 -217,4 -163,4 -172,5
Kultur 2 028 2 372 -343 -22,3 -26,4 -22,8 Alle
Kirke 615 591 24 1,6 -3,6 -3,9 Alle
Tekniske tjenester 2 885 2 744 142 9,2 8,1 -51,2 Alle
Øvrige tjenester -2 284 -2 231 -52 -3,4 -27,6 41,3 Alle

Delsum 2 -14,9 -49,5 -36,7
Sum alle tjenester -232,3 -213,0 -209,1
* 6-9 år for SFO og over 15 år for voksenopplæring.



Bærekraftig arealbruk i praksis, Sandefjord, 7.9.2022





Hva kjennetegner Sandefjord?

• Vi har blitt ganske store
• Vi blir stadig flere, kanskje så 

mange som 8 000 i den 
kommende kommuneplanperioden

• Vi blir stort sett flere eldre
• Vi har blitt mer urbane (vi også)
• Vi er ganske attraktive, men 

konkurrerer med andre kommuner 
om nye arbeidsplasser og 
innbyggere



Målsettinger

• «Å tilrettelegge for bærekraftig samfunnsutvikling som gjør 
Sandefjord kommune til en attraktiv og klimavennlig bo- og 
næringslivskommune»

• Hva betyr det for kommunedirektøren? 
• Bygge riktige boligtyper på rett sted
• Styrke Sandefjord by og tettstedene Stokke og Andebu gjennom tilrettelegging for 

forutsigbar boligfortetting, samt sørge for stedstilpasset utvikling i lokalsentrene 
Melsomvik, Kodal, Arnadal og Høyjord. 

• Ikke forringe de kvalitetene som gjør oss attraktive for aldersgruppen 20 – 40 år 
• Tilrettelegge for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter «der de 

er»
• Alt annet som gjør oss «lekrere» enn kommunene vi konkurrerer med (fine boliger, 

tilgjengelighet til sjø og friluftsområder, godt offentlig tjenestetilbud, spennende jobber, 
livlige byer og tettsteder)

• Samle trådene fra kommunedelplaner for mobilitet og byutvikling, 
samt en rekke planer- og utredninger



En bærekraftig kommuneplan

• Utvalgte bærekraftmål
• Utvidet/justert i 2020, Stoppe klimaendringene
• Arealstrategiene er førende for bolig og byutvikling
• Kommunen har en plikt til å omgjøre gamle planer og endre kurs iht. 

ønsket samfunnsutvikling/nye målsettinger



Omstilling er nødvendig

• To store globale utfordringer i antropocen
• Klimagassutslipp
• Naturtap

• Lokal nedbygging (naturtap) har betydning
• 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 også ta tid, og vi begynte for 
alvor i 2019. 



Fokusområder i planen

• Styrt fortetting kombinert med 
bevaring av småhusbebyggelsens 
kvaliteter 
• Det meste av boligveksten kan håndteres 

gjennom styrt fortetting (samt noe 
transformasjon/byfornyelse)

• Eksisterende næringsområder må utnyttes 
bedre. Utnyttelsesgraden bør økes

• Offentlige behov i sentrum

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

• Tilbakeføring av dyrka mark



Boligbebyggelse



Boligbebyggelse

• Kommunen har en god «boligreserve»
• Ca. 6 500 enheter, hvorav ca. 5 000 vurderes som realiserbare i perioden 2023 –

2035 
• Ca. 50/50 boligfelt og fortettingsprosjekter

• Kommunen opplever en økning i antall 
fortettingsprosjekter (som forventes å vedvare) og vi har 
jobbet mye med fortetting!

• Samtidig må vi ikke forringe de kvalitetene som gjør at 
målgruppen 20 - 40 år ønsker å bo her

• Vi har anbefalt arealinnspill som stimulerer til utvikling 
nær Sandefjord by og utvalgte tettsteder og 
lokalsamfunn. 

• Krevende å finne arealer til sentrumsnære 
feltutbygginger ettersom det rundt byen og tettstedene er 
viktig grønnstruktur og mye dyrka mark av høy kvalitet. 

• Det ble foreslått å differensiere utnyttelsesgraden i 
boligområder (25%, 35% og høy)



Fortetting i og rundt Sandefjord by



Nybyen



Stokke og Andebu



Arealjusteringer bolig

Tilbakeføringer til LNF
• Signalisert i HMP-sak 236/21 (desember 2021)
• Ca. 675 daa foreslås tilbakeført til LNF
• Boligreserven reduseres med ca. 685 enheter
• Ca. 134 daa dyrka mark bevares
• Ca. 43 daa dyrkbar mark bevares
• CO2-besparelse = ca. 21 000 tonn (målt i en periode på 20 år)
• I tillegg foreslås langsiktig utviklingsgrense sløyfet for ca. 200 

daa dyrka mark (Sørby/Virik syd)



Sandefjord



Stokke og Kodal



Arealjusteringer bolig

Omdisponeringer fra LNF til bolig
• Konsekvensutredningen er førende
• 29 innspill utredet med tanke på mulig boligutvikling
• Ca. 383 daa foreslås omdisponert til bolig
• Tilsvarer ca. 560 enheter
• Boligreserven reduseres da i sum med ca. 100 enheter
• Ca. 10 daa dyrka mark og ca. 141 daa dyrkbar mark kan gå 

tapt 
• Beregnede klimagassutslipp er ca. 13 000 tonn CO2

• I sum en besparelse på ca. 8 000 tonn CO2-ekvivalenter



Hovedgrep Sandefjord



Øvrige



Politiske vedtak

• Hovedutvalg for miljø og plansaker har i løpet av 2021 og 
2022 gjort 13 prosessledende vedtak, samt 5 andre 
planvedtak, som har vært retningsgivende for 
kommunedirektørens planforslag

• Formannskapets vedtak medfører vesentlige endringer:
• Planbeskrivelsens kapitler om bolig, næring, handel og klima/miljø må omskrives
• Planbeskrivelsen er ikke rettet før høring (vi ønsker en politisk utsjekk etter 

høring)
• Plankart og bestemmelser er justert FØR høring

• Det politiske vedtaket er ryddig fremsatt og lett å forstå, også 
for høringsinstansene
• Limet inn foran planbeskrivelsen



Formannskapets behandling – Nye byggeområder



Formannskapets behandling

• Fellesforslaget muliggjør høy arealutnyttelse i alle deler 
av kommunen gjennom forslaget om 40-45% grad av 
utnytting og vesentlig reduserte krav til leke- og 
uteoppholdsareal

• Fellesforslaget tilrettelegger for eplehagefortetting og 
langt bedre arealutnyttelse i form av flermannsboliger 
(inntil 6 uten reg.plan) i etablerte boligområder. 

• Fortettingsområde Prestegårdsveien (B8) byttet ut med 
Gokstadveien (B7) og forslaget til særskilte bestemmelser 
for fortettingsområdene sløyfes (byggehøyder, takform, 
rekkefølgekrav infrastruktur)



Formannskapets behandling

Fra notat om konsekvenser av formannskapets vedtak: 
• «Økte klimagassutslipp som følge av nye boligfelt anført i formannskapets 

vedtak er beregnet til ca. 13 000 tonn CO2-ekvivalenter. Det vil si en 
dobling, sammenlignet med kommunedirektørens forslag. For næring 
medfører formannskapets vedtak økte klimagassutslipp på ca. 15 500 
tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer en tredobling, sammenlignet med 
kommunedirektørens forslag.»

• Byggegrense mot dyrka mark reduseres: 10 meter  6 meter



Fritidsbebyggelse

• Potensiale for ca. 100 nye fritidsboliger i 
dagens kommuneplan

• Fortettingspotensialet er kartlagt og er 
begrenset. De fleste hytteområdene er 
bebygd med mellom 0,7 og 1,0 
fritidsboliger pr. dekar. 

• Foreslås en ny retningslinje i 
kommuneplanens bestemmelser:
• «For å ikke utfordre dagens bebyggelsesstruktur 

og naturpreget i kommunens hytteområder 
anbefales 1000 m2 som retningsgivende 
tomtestørrelse 

• Justert til 600 m2 i vedtak



Næring

Stort potensiale for bedre 
arealutnyttelse

Stokke

Sandefjord



Næring utenfor sentrum
Område Antall dekar Regulert?

Haugan (Andebu) 9 Ja

Borgeskogen 285 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

Sum regulerte Ca. 1 240 daa
Fokserød vest (dagens pukkverk) 265 Nei

Kullerød syd 85 Nei

Torp øst 1 430 Nei

Sum uregulerte Ca. 1 780 daa



Næring utenfor sentrum

• Det bør tilrettelegges for bedre 
arealutnyttelse og mulighet for at 
bedriftene kan vokse «der de er» 
• Mange næringområder er lavt utnyttet og 

bruker mye areal på flateparkering. Stort 
potensiale for bedre arealutnyttelse. 

• Øke utnyttelsesgraden vesentlig 
(80% BYA inkl. parkering)
• Vedtaket sier 90%

• Omregulere eldre næringsområder 
med tanke på bedre 
arealutnyttelse og økte 
byggehøyder



Handel

• Strategisk næringsplan sier at Sandefjord by skal være motoren i Sandefjords 
næringssatsing

• Vi får de handelskonseptene vi tilrettelegger for
• Stimulere til nyetableringer i kommunens fire sentrumsområder
• La Pindsle, Hegna, Sundland og Heimdal/Bekkeveien (nytt) utvikle seg videre for 

plasskrevende varer
• Med plasskrevende varer legger kommunen til grunn følgende varetyper: møbler/tepper, hvite- og brunevarer, trelast og 

byggevarer (minst 90% gulvareal til byggevarer), biler og motorkjøretøyer, landbruks- og anleggsmaskiner

• Mål 1: Sikre at varegrupper som faktisk er plasskrevende, fritt og uten begrensninger kan 
etableres uten begrensninger i nevnte områder
• «Plasskrevende konsept» endres til «plasskrevende varer»
• Ledig handelskvote på Hegna beholdes

• Mål 2: Sikre at øvrige varegrupper etablerer seg i kommunens sentrumsområder
• «Ja-virksomheter» vs «Nei-virksomheter»

• Her blir det endringer som følge av vedtak: Mer handel på Pindsle og ønsker om 
plasskrevende konsept i flere områder



Offentlig/privat tjenesteyting

• Publikumsretta virksomheter bør 
lokaliseres i sentrumsområdene

• Flere behov kan dekkes på 
Tivolitomta

• Sykehjem, omsorgsboliger, tomt til 
dagaktivitetssenter ved Møyland bhg

• Skoler og barnehager: Tomt 
Vesterøya + beholde ca. 40 daa på 
Høgenhall

• To mulige utvidelser av Enga 
renseanlegg foreslås

• Aktuelt areal for ny brannstasjon i 
Stokke har byggeformål i gjeldende 
plan



Grønnstruktur

• Bynær grønnstruktur har stor verdi for trivsel, folkehelse og 
kommunens bostedsattraktivitet

• Det bør avsettes areal til grønnstruktur i takt med forventet 
befolkningsøkning

• Det er gjennomført en dekningsanalyse som bør følges opp med en 
nærmere vurdering av områder/bydeler der det er tydelig 
underdekning, herunder en vurdering muligheten for juridisk sikring 
og/eller erverv av areal til ny grønnstruktur
• Dekningsanalyse grønnstruktur - rekreasjon (arcgis.com)

• Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i Indre del av 
Sandefjordsfjorden

• Sammenhengende grønnstruktur over 750 m2 er nå vist som 
grønnstruktur i arealdelen. Juridisk sikret. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/0532d542befd402582fbd1ed4102f809


Samferdsel og teknisk infrastruktur

• Uten tiltak er trafikkveksten beregnet til 
14% frem mot 2030

• Trafikken er lokal
• Anbefalinger i mobilitetsplan legges til 

grunn, dvs:
• Nye anlegg for gående og syklende
• Nye veier Tassebekk – Torp + Kilen – Landstads plass
• Kodalveien sløyfes til fordel for ønsket oppgradering av 

eksisterende vei

• Mobilitetsplanen har en egen handlingsdel



Samferdsel og teknisk infrastruktur

• Øvrig vei: Nye (reduserte) byggegrenser mot fylkesveier 
foreslås

• Parkering: Kun justeringer + lavere krav i fortettingsområder
• Jernbane: Båndlegging videreføres med en mindre innsnevring 

Himberg/Larvik grense. Regulering igangsettes 1 kv. 2023.
• Havn: Ingen endring. Mulighetsstudie alternativ bruk før 2024
• Lufthavn: Ingen endring. Torps arealbehov må vurderes i 

kommende arbeid med helhetlig plan for Torpområdet.
• Innspill om flyoppstilling på Gangsøjordet



Landbruk, natur og friluftsliv

• Nye temakart for friluftsliv og natur
• Justerte hensynssoner friluftsliv og natur
• Generelt forbud mot ny helårsbebyggelse i 

LNF
• Spredt boligbebyggelse i LNF

• Kartendring
• Ny bestemmelse: Grad av utnytting skal ikke overstige 

40% eller 400 m2 BYA
• Egen bestemmelse for eksisterende boligbebyggelse i 

LNF innenfor 100-metersbeltet mot sjø

• Byggegrense mot dyrka mark 6 meter



Sjø og vassdrag

• Sone for kantvegetasjon 
– ny bestemmelse
• Bredde kartlagt, store 

variasjoner

• Bekkeåpninger
• Nytt prosjekt?

• Eksisterende 
byggegrenser (50m) mot 
vassdrag videreføres

• Utvidelse Roabukta (ved 
Asnes)



Sjø og vassdrag

• Byggegrense mot sjø endres kun for én 
eiendom

• Småbåthavnutredning
• Kartlegging ferdig, utredning ikke ferdig
• 4200 båtplasser (mindre anlegg og båter på svai 

ikke medregnet)
• Ca. 500 på venteliste (ønsker plass i et annet 

anlegg)
• Det kan gis tillatelse til nye båthavner 

dersom ikke småbåthavnutredning har 
blitt utarbeidet

• Utvidelse Roabukta (ved Asnes)



Miljøtilstanden i sjø og vassdrag

• Den økologiske tilstanden i 
fjord, vassdrag og innsjøer er 
for dårlig

• Tiltak som kan hjelpe:
• Kantvegetasjon/mindre utslipp av 

fosfor og nitrogen fra landbruket
• Nitrogenrensning på Enga
• Lokal overvannshåndtering
• Mottak av båtseptik



Kulturminner og kulturmiljøer

• Utenfor by: Syv kulturmiljøer 
av regional/nasjonal verdi

• Totalt 10 områder for 
strøksbevaring

• Murbyen: Fra hensynssone til 
bestemmelsesområde



Risiko og sårbarhet

• Kommune ROS vedtatt vår 2022
• Strategi for klimatilpasning 

vedtatt 2021
• Utarbeide overvannsveileder
• Tiltaksplan stormflo
• Nye bestemmelser kvikkleire: 

• Generelt vurderingskrav
• Dokumentasjonskrav i kjente områder

• Øvrige faresoner (støy, 
steinsprang, høyspent) 
oppdatert eller videreført



Høringsforslaget

Høringsdokumenter
- Plankart
- Bestemmelser og retningslinjer
- Planbeskrivelse med vedtak
- Konsekvensutredning

Grunnlagsdokumenter
- Notat: konsekvenser av formannskapets 

vedtak
- Rapport: Fortetting rundt Sandefjord by 
- Rapport: Boligutvikling og fortetting i Andebu 
- Byromstrategi, revidert 2022
- Helhetlig KU av planforslaget
- Merknadsdokument høringsuttalelser
- Planspeil
- Konsekvenser av økt handel (Insight One 

2018)
- Dekningsanalyse grønnstruktur
- Temakart natur



Oppsummering

• Høring av planforslaget: 30. september – 14. 
november

• Tre folkemøter
• Følg med på: 

www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
• Sjekk ut fortellingskartet: Ny arealdel 2023-

2035 (arcgis.com)

http://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
https://storymaps.arcgis.com/stories/994d3a65bd234a18af60dd6c78511d74
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