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Ny kommuneplan (arealdel) 2023 - 2035: Førstegangsbehandling av planforslag 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Forslag til ny kommuneplan (arealdel) 2023 – 2035, datert 22.06.2022, sendes ut på 
høring og legges ut til på offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og bygningslovens § 
11-14. 

2. Administrasjonen gis anledning til å foreta redaksjonelle endringer i dokumentene før 
de sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn. 
 

 
                     

 
SAKSUTREDNING 
 
Behandling: 
Saken legges frem for hovedutvalg for miljø- og plansaker, som gir sin uttalelse i saken.  
Formannskapet fatter endelig vedtak. 
 
Bakgrunn: 
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble varslet 28.06.21, med høringsfrist 
06.09.21. Innspillsfristen for arealinnspill ble siden forlenget til 20.10.21. Revidert 
planprogram ble fastsatt av kommunestyret 25.11.2021 (KST-sak 127/21). Planbeskrivelsens 
kap. 1.3 (se vedlegg 3) redegjør for prosess, medvirkning og viktige milepæler i planarbeidet.  
 
Totalt 13 saker som er direkte relatert til arealdelsrulleringen har blitt politisk behandlet i 2021 
og 2022. De prosessledende vedtakene har vært retningsgivende for administrasjonens 
arbeid med ny kommuneplan og utformingen av planforslaget, slik det nå foreligger. I tillegg 
har flere planer, utredninger og andre enkeltvedtak med betydning for kommuneplanarbeidet 
blitt behandlet i samme periode. En fullstendig opplisting av prosessledende vedtak fremgår 
av planbeskrivelsens kap. 1.5. 
 
Relevant informasjon om kommuneplanarbeidet, slik som grunneierinnspill, utarbeidede kart, 
presentasjoner, politiske vedtak med mer, har fortløpende blitt publisert og er tilgjengelig på 
prosjektets hjemmeside www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan  
 
Saksopplysninger: 
Planforslaget 
Hoveddokumentene i planforslaget er nytt plankart (vedlegg 1), nye planbestemmelser og 
retningslinjer (vedlegg 2) og planbeskrivelsen (vedlegg 3), hvorav de to førstnevnte er 
juridisk bindende. I planbeskrivelsen er det gitt en betydelig mer utfyllende omtale av 
planforslaget enn i denne saken.  

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


 
side 2 av 7 

 

 
Konsekvensutredningen av arealinnspill er vedlagt som vedlegg 4. Totalt 48 mulige 
arealomdisponeringer, inkl. grunneierinnspill, arealer innenfor langsiktig utbyggingsgrense i 
regional plan for bærekraftig arealpolitikk og kommunale behov, har blitt konsekvensutredet 
som følge av vedtak i HMP-sak 237/21. I henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 skal 
planforslaget inkludere en helhetlig konsekvensvurdering av planens samlede virkninger for 
miljø og samfunn. Denne vurderingen er vedlagt som vedlegg 8.   
 
Underveis i planarbeidet er det utarbeidet rapporter om henholdsvis boligutvikling og 
fortetting i Andebu (se vedlegg 5) og fortetting rundt Sandefjord by (vedlegg 6) som foreslås 
lagt på høring/offentlig ettersyn sammen med kommuneplanforslaget. Det samme gjelder 
revidert byromsstrategi for Sandefjord (vedlegg 7).  
 
Merknadsdokumentet som ble utarbeidet etter høring av planprogram (vedlegg 9) og det 
fastsatte planprogrammet for kommuneplanrulleringen er også vedlagt saken (vedlegg 10).  
 
Det er også laget et «planspeil», som er en komplett oversikt over foreslåtte endringer i 
kommuneplanens bestemmelser/retningslinjer, sammenlignet med gjeldende (vedlegg 11).  
 
Dekningsanalyse grønnstruktur og nye temakart natur og friluftsliv foreslås også lagt på 
høring sammen med planforslaget.  
 
Det er også utarbeidet et fortettlingskart med en lettfattelig presentasjon av planforslaget, 
inkl. et kart der man kan «sveipe» mellom nytt og gammelt plankart for å se endringer: 
https://arcg.is/1nmvWz1 
 
En klimavennlig og fremtidsrettet kommuneplan 
Følgende hovedmålsetting ble vedtatt for planarbeidet, jf. vedlegg 10: 
«Å tilrettelegge for bærekraftig samfunnsutvikling som gjør Sandefjord kommune til en 
attraktiv og klimavennlig bo- og næringslivskommune.» 
 
Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i kommunens arealdisponering og skal vise 
sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, jf. plan- og 
bygningslovens (PBL) § 11-5. Planinnhold og prosesskrav ved kommuneplanrullering styres 
av PBLs kapittel 11. Kommuneplanen er en 12-års plan. I kommunens egen klima- og 
energiplan (2019) er strategiske valg og arealdisponeringer på kommuneplannivå anført som 
et av de viktigste tiltakene for å innfri kommunesamfunnets egne klimamålsettinger1.  
 
Kommunen har ved denne rulleringen fokusert på bærekraftig bolig- og byutvikling, blant 
annet gjennom: 

- Styrking av Sandefjord by og tettstedene Stokke og Andebu gjennom tilrettelegging 
for forutsigbar boligfortetting, samt stedstilpasset utvikling i lokalsentrene Melsomvik, 
Kodal, Arnadal og Høyjord 

- Tilrettelegging for bygging av riktige boligtyper på rett sted 
- Å ikke forringe de kvalitetene som gjør kommunen til en attraktiv bo- og 

næringslivskommune 
- Tilrettelegge for nye næringsetableringer og videreutvikling av eksisterende 

virksomheter «der de er» 
- At kommuneplanen samler trådene fra andre planer, for eksempel pågående arbeid 

med kommunedelplaner for mobilitet og byutvikling 
- Revurdering av alle arealer på dyrka/dyrkbar mark som er avsatt til byggeformål i 

gjeldende kommuneplan 
 
Arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt i FSK-sak 147/18) er styrende for 
de planfaglige vurderingene og de arealpolitiske valgene som foretas i arealdelsrulleringen. 

 
1 40% reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. 

https://arcg.is/1nmvWz1
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Demografi, befolkningsvekst og boligreserve 
Kommunen planlegger for en fortsatt befolkningsvekst på ca. 1% årlig. Det tilsvarer ca. 8 000 
nye innbyggere og behov for ca. 4 000 boenheter i planperioden. Kommunen har en god 
«boligreserve» i gjeldende planer, ca. 6 500 enheter, hvorav ca. 5 000 vurderes som 
realiserbare i perioden 2023 – 2035.  
 
Kommunen opplever en økning i antall fortettingsprosjekter, som forventes å vedvare 
ettersom den demografiske utviklingen (lokalt og nasjonalt) tilsier at befolkningsveksten 
hovedsakelig vil komme i aldersgruppen 65+. Behovet for tradisjonelle feltutbygginger vil da 
bli mindre enn tidligere ettersom eldre ofte etterspør enklere boliger. Når flere eldre tidligere 
flytter i leiligheter frigis eneboliger og småhus til yngre befolkningsgrupper. I planforslaget har 
kommunen derfor fokusert på å sikre tilgang på aldersvennlige boliger gjennom forutsigbar 
fortetting, og samtidig jobbe for å bevare de attraktive og familievennlige bomiljøene 
(småhusområdene). 
 
Boligbebyggelse (se vedlegg 3, kap. 3.1) 
Kommunen er hatt en nokså stabil befolkningsvekst på ca. 1% årlig i perioden 2001 – 2019, 
men på grunnkretsnivå er det store lokale forskjeller. Det er en klar urbaniseringstendens, 
der sentrums- og enkelte sentrumsnære grunnkretser, i Sandefjord, Stokke og Andebu, 
vokser klart mest. Innbyggerveksten i grunnkretsen Sandefjord sentrum har for eksempel 
vært på nesten 10% årlig i nevnte periode. 
 
Når det gjelder grad av utnytting er medianen i dagens småhusområder (utenfor 
gang/sykkelbyen) ca. 23%. Det foreslås å differensiere grad av utnytting i kommuneplanen 
mellom: 

- Sentrumsområdene: Høy utnyttelse iht. føringer i retningsgivende rapporter. 
- Utvalgte fortettingsområder rundt by og tettsteder (se kap. 3.1.4 – 3.1.6): Ingen øvre 

BYA, men rekkefølgekrav til utvikling 
- Fortettingsområder i Stokke og Andebu, samt øvrig deler av gang-/sykkelbyen i 

Sandefjord, 35% 
- Utenfor gang-/sykkelbyen, 25% 

 
I løpet av planprosessen har kommunen arbeidet med å utvikle en fortettings- og 
transformasjonsstrategi som muliggjør leilighetsbygging i utvalgte områder rundt Sandefjord 
by, samtidig som kvalitetene i de eksisterende småhusområdene ivaretas. Kommunen 
forventer at den nye fortettings- og transformasjonsstrategien, på lang sikt, vil kunne 
muliggjøre ca. 1 500 nye sentrumsnære boliger. Fortetting innenfor sentrumsformålene 
kommer i tillegg. Det er også pekt på områder rundt by og tettsteder som vurderes som 
uegnet for fortetting. Disse foreslås markert som bestemmelsesområder hvor det verken 
tillates leilighetsbygg eller «eplehagefortetting».  
 
For å stimulere til utvikling i utpekte fortettingsområder åpnes det for høyere utnyttelsesgrad 
og byggehøyder (hovedsakelig 3 etasjer) enn i øvrige boligområder. Inntil 12 boenheter kan 
bygges uten regulering i utvalgte områder rundt Sandefjord by, gitt at nye tiltak utformes i 
tråd med generelle krav angitt i kommuneplanbestemmelse 1.1.1. Det er også gitt særskilte 
bestemmelser for det enkelte delområde, jf. kommuneplanbestemmelse 2.2. 
Fortettingsstrategien er nærmere omtalt i planbeskrivelsens kap. 3.1.4 og vedlegg 6. Det er 
tidligere gjort lignende vurderinger for Stokke sentrum og Andebu sentrum.  
 
Det foreslås arealjusteringer i boligreserven i tråd med signaler gitt i HMP-sak 236/21. En 
nærmere omtale/oversikt fremgår av planbeskrivelsens kap. 3.1.7. Forslaget vil redusere 
boligreserven med ca. 685 boenheter, forhindre nedbygging av ca. 134 daa dyrka mark og 
ca. 43 daa dyrkbar mark. Den samlede CO2-besparelsen (målt i en periode på 20 år), som 
følge av å ikke nedbygge disse arealene, anslås til ca. 21 000 tonn. 
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Det er krevende å finne arealer til sentrumsnære feltutbygginger, ettersom det rundt byen og 
tettstedene er viktig grønnstruktur og mye dyrka mark av høy kvalitet. I lys av at kommunen 
fortsatt, selv etter de foreslåtte arealjusteringer, har en god boligfeltreserve foreslås det å 
omdisponere omtrent like mye areal til boligbebyggelse, som det foreslås å tilbakeføre til 
LNF. Mange nye boligfelt vil kunne underminere den ønskede leilighetsbyggingen og 
feltutbygginger vurderes å bidra til byspredning og økt transportbehov. Forslaget til 
omdisponeringer, som er nærmere omtalt i planbeskrivelsens kap. 3.1.8, innebærer mulig 
tap av ca. 10 daa dyrka mark og ca. 140 daa dyrkbar mark. Klimagassutslipp som følge av 
foreslåtte omdisponeringer til byggeformål er beregnet til 13 000 tonn CO2-ekvivalenter over 
en 20-års periode. I sum er klimabesparelsen som følge av de foreslåtte 
boligarealjusteringene ca. 8 000 tonn CO2-ekvivalenter. 
 
Det er nå foretatt en ny vurdering av LNF-arealene innenfor den langsiktige 
utviklingsgrensen i kommunen. Flere av arealene er konsekvensutredet med tanke på 
omdisponering til boligformål, og enkelte foreslås nå omdisponert, mens den langsiktige 
utbyggingsgrensen foreslås sløyfet andre steder, jf. planbeskrivelsens kap. 3.1.9. 
 
Fritidsbebyggelse (se vedlegg 3, kap. 3.2) 
Kartlegginger viser at det er et potensial for ca. 100 nye fritidsboliger i dagens kommuneplan. 
Videre er fortettingspotensialet innenfor eksisterende hyttefelt kartlagt. De fleste 
hytteområdene er bebygd med mellom 0,7 og 1,0 fritidsboliger pr. dekar og 
fortettingspotensialet vurderes å være begrenset. 1 000 m2 foreslås som retningsgivende 
tomtestørrelse i fremtidige fradelingsaker i hytteområder.  
  
Næring (se vedlegg 3, kap. 3.3) 
Sandefjord sentrum er kommunens desidert største næringsområde målt i antall ansatte (ca. 
8 000 ansatte), etterfulgt av Fokserød/Kullerød og Borgeskogen. Kartlegginger viser at 
næringslivet etterspør urbanitet og større næringslokaler (kontor og handel) i 
sentrumsområdene. Kartlegginger foretatt i planarbeidet viser et betydelig næringspotensial i 
sentrumsområdene (bortimot 200 000 m2 BRA i Sandefjord sentrum). I tillegg er det i dagens 
kommuneplan en næringsreserve på ca. 3 000 daa utenfor sentrumsområdene, hvorav ca. 1 
250 daa i ferdig regulerte områder.    
 
Planforslaget muliggjør bedre arealutnyttelse og muligheter for at bedriftene kan vokse «der 
de er». Mange næringsområder er lavt utnyttet med store asfalterte flater. Grad av utnytting i 
næringsområder foreslås satt til 80% BYA inkl. parkering.  
 
Arealjusteringer innenfor det tradisjonelle næringsformålet og områder avsatt til kombinert 
bebyggelse og anlegg er omtalt i planbeskrivelsens kap. 3.3.2.  
 
Handel (se vedlegg 3, kap. 3.3.3) 
Strategisk næringsplan sier at Sandefjord by skal være motoren i Sandefjords 
næringssatsing. Det foretas endringer i reguleringen av handel som skal stimulere til 
nyetableringer i kommunens fire sentrumsområder og skape mer byliv.  
 
Pindsle, Hegna, Sundland og Heimdal/Bekkeveien (nytt) foreslås videreutviklet som områder 
for handel med plasskrevende varer. Slik sikres det at varegrupper som faktisk er 
plasskrevende, fritt og uten begrensninger, skal kunne etableres i nevnte områder. Øvrige 
varegrupper, inklusiv eventuelle plasskrevende konsept, bør fortrinnsvis etablere seg i 
kommunens sentrumsområder.  
 
Det foreslås dermed å gå bort fra tidligere praksis med «handelskvoter» for plasskrevende 
konsept utenfor sentrum, med unntak av på Hegna der gjenværende «kvote» reserveres 
denne type konsepter.  
 
Offentlig/privat tjenesteyting (se vedlegg 3, kap. 3.4) 
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For offentlig eller privat tjenesteyting er det i hovedsak arealvurderinger knyttet til kjente 
offentlige behov i planperioden som har blitt vurdert i kommuneplanarbeidet, men kommunen 
har også mottatt, og konsekvensutredet, enkelte private innspill. Publikumsretta virksomheter 
bør lokaliseres i sentrumsområdene og flere kommunale behov kan dekkes på Tivolitomta 
(som skal reguleres), eller ivaretas i kommende bytransformasjonsprosesser rundt 
ny/eksisterende jernbanestasjon. 
 
For nye helse- og omsorgsbygg er det i all hovedsak tilstrekkelige arealer avsatt i gjeldende 
plan, samt potensial for bedre arealutnyttelse av eksisterende tomter.  
 
Tomt til ny skole på Vesterøya foreslås avsatt til offentlig tjenesteyting, i tråd med 
kommunestyrets vedtak våren 2022. Det foreslås å beholde byggeformålet på ca. 40 daa av 
Høgenhall (resten tilbakeføres til LNF), med tanke på mulig fremtidig skoletomt.  
 
To mulige utvidelser av Enga renseanlegg foreslås med tanke på mulig statlig krav om 
nitrogenrensing. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (se vedlegg 3, kap. 4) 
Kommuneplanforslaget er tilpasset mulighetene som fremgår av det bypakkealternativet som 
kommunedirektøren har innstilt på i forslaget til ny kommuneplan for mobilitet (behandles 
politisk juni/august). Mobilitetsplanen har en egen handlingsdel.  
 
Grønnstruktur (se vedlegg 3, kap. 5) 
Bynær grønnstruktur har stor verdi for trivsel, folkehelse og kommunens bostedsattraktivitet. 
Det er gjennomført en dekningsanalyse som foreslås fulgt opp med en nærmere vurdering 
av områder/bydeler der det er tydelig underdekning, herunder en vurdering av muligheten for 
juridisk sikring og/eller erverv av areal til ny grønnstruktur i takt med forventet 
befolkningsvekst.  
 
Sammenhengende grønnstruktur over 750 m2 er nå vist som grønnstruktur i arealdelen, og 
det er foretatt en sortering i kommuneplanbestemmelsene der det skilles tydeligere mellom 
bestemmelser som gjelder bygging nær arealer avsatt til grønnstruktur og bestemmelser 
som gjelder for selve grønnstrukturarealene.  
 
Strategi for kvalitet og gjennomføring av byrom har blitt revidert som et ledd i planarbeidet 
(se vedlegg 7). Det er tilføyd et nytt virkeområde som omfatter Kilen-området. Hensikten med 
dette er blant annet å muliggjøre bidrag til opparbeidelse av eksisterende/nye byrom (21 – 
Kamfjordgata og 22 – Kamfjordparken), som følge av nye utbygginger i området. 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål (se vedlegg 3, kap. 6) 
Det er utarbeidet nye temakart for friluftsliv og natur og hensynsonene i kommuneplanen er 
justert i henhold til disse. Områder som i temakart er vurdert som viktige og svært viktige er 
markert med hensynssone i kommuneplanen.  
 
Det er et generelt forbud mot ny helårsbebyggelse i LNF. Kriterier som skal vektlegges i 
dispensasjonsvurderinger er opplistet i kommuneplanbestemmelse 3.1. Gjeldende 
kommuneplan har en annen regulering av eksisterende boliger i LNF-områder enn det som 
fremgår av kart- og planforskriften. Kommunen har tidligere valgt en løsning hvor boliger som 
er identifisert som «akseptert/godkjent» merkes med «ring» i kartet og har egne 
bestemmelser. Våningshus på gårder er feilaktig blitt markert med ring. Kommuneplanens 
regulering foreslås endret i tråd med redegjørelse og vedtak i HMP-sak 185/21. Godkjente 
boliger i LNF er nå vist med formålet «spredt boligbebyggelse i LNF» med tilhørende 
bestemmelser for nye tiltak. 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (se vedlegg 3, kap. 7) 
Det foreslås ingen endringer i byggegrensen mot sjø. 
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Arbeidet med en småbåthavnutredning som skal kartlegge kapasitet, fremtidig behov for 
båtplasser i kommunen, opplagsmuligheter, og hvilke anlegg som evt. bør tillates utvidet, 
pågår fortsatt. Foreløpige karlegginger viser at det er totalt ca. 4 200 båtplasser i kommunen, 
men da er ikke anlegg med færre enn 10 båtplasser eller båter på svai medregnet. Det er 
under 500 personer (innbyggere og hytteeiere) på venteliste som ikke allerede har en annen 
plass eller som av ulike årsaker har takket nei/unnlatt å svare på tilbud om plass. 
 
Kommunen har ikke mottatt arealinnspill om nye båthavner eller utvidelser av eksisterende 
anlegg. Det foreslås en utvidelse av den kommunale båthavna i Roabukta (Asnes).   
 
Det foreslås ikke å endre ordlyden i kommuneplanbestemmelse 4.5, som omhandler forbud 
mot varig bruk av båt som bolig. Det foreslås imidlertid en ny retningslinje som åpner for 
midlertidig bruk av båt som bolig i to år, samsvarende med øvrige midlertidige tillatelser i 
plan- og bygningsloven, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. Det anbefales at varig bruk av 
sjøareal til bolig fortsatt skal være et forhold som bør avklares i reguleringsplan. 
 
Det foreslås en ny kommuneplanbestemmelse som sier at det langs vassdrag med årssikker 
vannføring skal opprettholdes en naturlig vegetasjonssone på 15 meter, i tråd med vedtak i 
HMP-sak 049/22. Ved tiltak i områder nær vassdrag skal det etableres ny vegetasjonssone, 
dersom den eksisterende er smalere enn 15 meter. Eksisterende byggegrenser (50 meter) 
mot vassdrag videreføres.  
 
Kulturminner og kulturmiljø (se vedlegg 3, kap. 8.1) 
Utenfor Sandefjord sentrum er det totalt syv kulturmiljøer av nasjonal eller regional verdi, 
som er markert med hensynssone med tilhørende retningslinjer. Beskrivelsen at det enkelte 
kulturmiljø, som i gjeldende kommuneplan feilaktig er lagt inn som retningslinjer, fremgår nå 
av et vedlegg til kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. Det gjør også en oversikt 
over fredede bygg i kommunen. 
 
I og rundt Sandefjord by er det seks kulturmiljøer av nasjonal og regional verdi (Hystadveien, 
Parken, Bjerggata, Murbyen, Nybyen/Rukla, Sandar kirkested og Åsen). I tillegg er en større 
del av Åsen og Hystadveien (Vestbyen), samt Grønli utpekt som lokalt viktige kulturmiljø der 
det ikke ønskes fortetting.  
 
For Murbyen i Sandefjord sentrum foreslås det å endre status fra hensynssone til 
bestemmelsesområde. Dette vil beskytte bygninger i Murbyen fra riving og stilles krav om 
tilpasning til eksisterende bebyggelse som kan bidra til å sikre en viktig del av Sandefjords 
urbane kvaliteter og identitet. 
 
Andre tema i planen (se vedlegg 3, kap. 8.2 – 8.5) 
Forhold knyttet til risiko- og sårbarhet, slik som oppfølging av kommunens nye helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalyse (vedtatt i KST-sak 005/22), stormflo, bekkeflom, støy, kvikkleire, 
klimatilpasning og andre faresoner er omtalt i planbeskrivelsens kap. 8.3. 
 
Kommuneplanens bestemmelse (tidl. «skiltvedtekt») om slikt og reklame (§ 1.9) er endret. 
Det er blant annet innført strengere krav som skal forhindre lysforurensning (lysstyrke på 
reklameskilt, tilpasning til omgivelsene, forbud mot nattebelysning utenfor sentrum).  
 
Handlingsdel (se vedlegg 3, kap. 9) 
I PBL § 11-1 heter det at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen 
skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Sandefjord kommune har 
en samlet handlings- og økonomiplan, slik kommunelovens § 14-2 bokstav a åpner for. De 
foreslåtte tiltakene vil således blir gjenstand for vurdering i forbindelse med den årlige 
revisjonen av denne. 
 
I løpet av planprosessen har kommunen mottatt mange innspill til plan- og 
utredningsoppgaver og konkrete samfunnsutviklingstiltak. Det foreslås at kommuneplanen 
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følges opp med flere plan- og utredningsoppgaver og tiltak i den kommende 
økonomiplanperioden. Disse er opplistet i planbeskrivelsens kap. 9. Kommunedelplanene for 
mobilitet og byutvikling, som utarbeides parallelt med ny kommuneplan, vil få egne 
handlingsdeler.  
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren mener at det omfattende utredningsarbeidet som er gjennomført og de 
mange prosessledende vedtakene som har blitt fattet har bidratt til en god og forutsigbar 
prosess så langt.  
 
Det store flertallet av de oppgavene som er omtalt i planprogrammet for 
kommuneplanrulleringen (se vedlegg 10) vurderes som besvarte gjennom det foreliggende 
planforslaget. Den helhetlig konsekvensutredningen av planforslaget (se vedlegg 8) viser i 
korte trekk hvordan kommunen mener at planforslaget svarer på hovedmålsettingen om at 
kommuneplanens arealdel skal tilrettelegge for bærekraftig samfunnsutvikling som gjør 
Sandefjord kommune til en attraktiv og klimavennlig bo- og næringslivskommune. 
 
Etter vedtak vil planforslaget justeres i tråd med dette og sendes på høring/offentlig ettersyn i 
seks uker. Gitt at det ikke blir utsettelser i behandlingen vil forventet høringsfrist bli ultimo 
oktober. Etter høringsfristens utløp vil kommunen starte merknadsbehandlingen og arbeidet 
med et revidert planforslag, samt eventuell innsigelsebehandling, før politisk sluttbehandling 
våren 2023.  
 
I høringsperioden bør det avholdes informasjonsmøter i Andebu og Stokke. I Sandefjord 
planlegges det felles informasjonsmøte med kommunedelplan for byutvikling. 
Kommuneplanarbeidet vil også fremover stå på agendaen i Sandefjord planforum og 
enkeltmøter med innbyggere, utbyggere og organisasjoner gjennomføres ved behov/på 
forespørsel.  
 
Konklusjon 
Det anbefales at forslag til ny kommuneplan (arealdel) 2023 – 2035, datert 22.06.2022, 
sendes ut på høring og legges ut til på offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan- og 
bygningslovens § 11-14.  
 
For å unngå forsinkelser anbefales det at administrasjonen gis anledning til å foreta mindre, 
redaksjonelle endringer i dokumentene før de sendes på høring og legges ut på offentlig 
ettersyn. 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Plankart 
Vedlegg 2 - Bestemmelser og retningslinjer 
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse 
Vedlegg 4 - Konsekvensutredning, datert 02.06.2022 
Vedlegg 5 - Rapport boligutvikling og fortetting i Andebu 
Vedlegg 6 - Rapport, fortetting rundt Sandefjord by 
Vedlegg 7 - Byromstrategi, revidert 2022 
Vedlegg 8 - Helhetlig konsekvensutredning av planforslaget 
Vedlegg 9 - Merknadsdokument med kommunedirektørens kommentarer (fra fastsettelse 
av planprogram) 
Vedlegg 10 - Fastsatt planprogram 
Vedlegg 11 - Planspeil 

 
 


