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INNLEDNING 

Hovedmålsettingen med arealdelsrulleringen er å tilrettelegge for 

bærekraftig samfunnsutvikling som gjør Sandefjord kommune til en 

attraktiv og klimavennlig bo- og næringslivskommune. I dette 

dokumentet beskrives hva en attraktiv bo- og næringslivskommune 

er, og hva en klimavennlig bo- og næringslivskommune er.  

Transportøkonomisk institutt (TØI) utarbeidet en veileder om 

klimavennlig og attraktiv byutvikling (KLIMATT) i 2017. Sandefjord 

kommune deltok i forum for byutvikling og bytransport i regi av TØI, 

hvor KLIMATT ble diskutert. En sammendrag av 

kunnskapsgrunnlaget finnes her  

I rapporten beskrives klimavennlig byutvikling som en areal- og 

transportutvikling som bidrar til at folk reiser kortere og i mindre grad 

som sjåfør i bil. Mulighetene for at folk kan og faktisk velger å reise 

påvirkes både av arealstrukturen og kvaliteten på de ulike delene av 

transportsystemet. Det handler både om hvor de ulike tilbudene 

lokaliseres, og om det er en tilfredsstilllende reisevei til fots, på sykkel 

eller andre transportmidler vi velger.  

Attraktiv byutvikling er vanskeligere å konkretisere, men noen av 

faktorene som ofte trekkes fram, er variasjon i boligtilbudet, gode 

utearealer, levende sentrum, variert arbeidsmarked og attraktivt for 

virksomheter i tillegg til mulighet til å variere mellom ulike 

transportformer som kollektiv, gange og sykkel.  

Gjennom arealplanleggingen har kommunen et viktig verktøy for å 

utvikle både attraktive og klimavennlige steder for innbyggerne. I 

denne rapporten beskrives hvordan Sandefjord kommune har tatt 

grep for å være både attraktiv og klimavennlig for næringsliv og 

innbyggere.  

 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=46145
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HVA ER BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING 
Bærekraft forklares gjerne som tre dimensjoner, klima og miljø, sosial 

bærekraft og økonomisk bærekraft. Det handler om å utrydde 

ekstrem fattigdom (økonomisk), utjevne sosiale ulikheter (sosial) og 

bremse klimaendringene (miljø og klima). Brundtlandkommisjonen 

forklarte i 1987 bærekraftig utvikling som utvikling som imøtekommer 

dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende 

generasjoner skal få dette sine behov. FN skriver i sin rapport The 

Future is now at bærekraft handler om å sikre menneskers behov og 

gode livskvalitet samtidig som vi respekterer planetens- og 

økosystemenes tåleevne.  

For å oppnå bærekraft, må alle tre dimensjonene vektlegges. I noen 

samfunn skåres det høyt på bærekraft innen miljø og klima, mens det 

er store sosiale ulikheter med noen rike innbyggere og mange fattige. 

Andre samfunn, gjerne vestlige industriland, skårer høyt på sosiale og 

økonomiske forhold, men står for en stor del av klodens 

klimabelastning.  

HVORDAN KONSEKVENSUTREDNINGEN BLE 

GJENNOMFØRT 
Arbeidet med arealelen har foregått i faggrupper for byutvikling, 

grønnstuktur/rekreasjon, stedsutvikling, mobilitet, risiko- og sårbarhet, 

næringsutvikling og sjø/vassdrag, samt en egen gruppe med ansvar 

for kommuneplanbestemmelsene. Gruppelederne ble samlet i et 

møte, og ble stilt spørsmålene om hva som er en attraktiv bo- og 

næringslivskommune og hva som er en klimavennlig bo- og 

næringslivskommune. Kompetansen i gruppen ansees som 

tilstrekkelig for at konsekvensutredningskravte er ivaretatt.  

Først beskrives hva gruppen mener er en attraktiv bo- og 

næringslivskommune, deretter beskrives en klimavennlig bo- og 

næringslivskommune. Disse beskrivelsene danner grunnlag for å 

vurdere i hvilken grad de ulike temaene svarer på hovedmålsettingen 

i arealdelen. Under hvert tema nedenfor beskrives hvordan planen 
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foreslår endringer eller justeringer som bidrar til å nå 

hovedmålsettingen. Endringene kan være en formålsendring av et 

areal, dvs. at at eiendom har endret status fra bolig til næring, at 

utnyttelsesgraden for hvor mye man kan bygge på tomta har økt eller 

andre juridiske endringer på kart eller bestemmelser.  

HVA ER EN ATTRAKTIV BO- OG 

NÆRINGSLIVSKOMMUNE 
Følgende punkter ble nevnt som attraktive: 

• Arbeidsplass og bolig i nærheten av hverandre 

• Lite behov for transport 

• Bærekraftige og effektive transportløsninger for alle i 
kommunen 

• Så optimale forhold for næringslivet som mulig 

• Nærhet til natur der du bor /gangavstand 

• Tilgjengelighet til sjø/vann 

• Godt sørvistilbud 

• Gode kollektivløsninger 

• Godt kultur og idrettstilbud 

• God tilrettelegging for myke trafikanter 

• God framkommelighet for næringslivet 

• Byliv 

• Variert kultur og idrettstilbud både som utøver og tilskuer 

• Føle trygghet 

• Forutsigbarhet i framtidig utvikling, for både utybyggere og 
innbyggere 

• Mulighet til å påvirke samfunnet rundt deg – deltaker og 
demokrati 

HVA ER EN KLIMAVENNLIG BO- OG 

NÆRINGSLIVSKOMMUNE 
Følgende punkter ble nevnt som klimavennlige:  

• Fortetting som gir kort reisevei i hverdagen 

• Utnytter arealene grønt – fjernvarme, krav til byggemåte, 
materialer 

• Grønt inn i gater og plasser 

• Bevare natur- og artsmangfold 

• Bevare utmark (myrer, skog, også de litt scruffy områdene) 

• Arbeidsplasser med enkel tilgjengelighet, helst uten bil 

• Unngå lokaliering av kontorarbeidsplasser der bilen er eneste 
framkomstmiddel 

• Tilrettelegging for reetablering av ødelagt natur – 
naturrestaurering 

• Arealnøytralitet 

• Lite forurensning – vassdrag/sjø/fjord 

• Et fungerende vann- og avløpssystem 

• Endre konkurranseforhold mellom mobilitetsformer over til å 
velge grønn transport 

• Mindre lysforurensning 

• Legge til rette for grønn energi (biogass/el osv) 
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HVORDAN SVARER PLANFORSLAGET PÅ 

HOVEDMÅLSETTINGEN? 

BYUTVIKLING 

Ingen økning i handelskvoter utenfor sentrumsområdene 

Tilrettelagt for mer forutsigber fortetting med leilighetsbygg i 

fortettingssoner rundt byer og tettsteder og i sentrumsområdene 

Kun arealjusteringer. Få nye boligfelt utenfor by og tettsteder 

Justert formålsgrensen for grøntområder 

Juridisk sikring gjennom bestemmelser for å utvikle Kamfjordparken. 

Pausteparken har endret formål fra utbyggingsformål til grøntområde. 

STEDSUTVIKLING 

Boligreserve i Kodal er justert slik at det blir mer konsentrert 

boligutvikling med kortere avstander.  

Alle nye forslag til boligutvikling er innenfor eksisterende 

senterstruktur. 

Flere gang- og sykkelstier er forankret juridisk i plankartet.  

Det foreslås ingen nye områder for fritidsbebyggelse. 

GRØNNSTRUKTUR 

Grønnstruktur er juridisk sikret innenfor tettstedene gjennom 

kartendringer. 

Gjeldende reguleringsplaner er gjennomgått og verdifulle 

grøntområder er juridisk sikret gjennom plankartendringer. 

Det er gjennomført en dekningsanalyse for grønnstruktur for se på 

framtidig ivaretakelse av grønnstruktur. 

Det er foreslått bestemmelse om at belastning av byggetiltak skal skje 

på byggetomta og ikke i grønnstruktur. Belastning forstås i denne 

sammenheng både som varige (eks. skjermvegetasjon) og 

midlertidige tiltak (oppbevaring av masser). 

Hensynssoner for friluftsliv og natur er gjennomgått og sikret juridisk 

der det var faglig relevant.  

SJØ OG  VASSDRAG 

Innført krav om bevaring av kantvegetasjonssone på minimum 15 

meter 

Roabukta båthavn foreslås utvidet. 

Ved Engø båthavn foreslås ny parkering.  
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NÆRING OG HANDEL 

Beholdt dagen handelskvoter utenfor sentrumsområdene (ingen 

økning). 

Endring i bestemmelser om handel: Fra plasskrevende konsept til 

plasskrevende varer (definert som visse handelsvarer). 

Ingen nye næringsområder foreslås, men enkelte eksisterende 

næringsområder foreslås utvidet.  

Det tilrettelegges for høyere arealutnyttelse på eksisterende 

næringstomter, 80 % BYA (inkl. parkering) 

Det foreslås hensynssone på arealene rundt dagens jernbanestasjon 

ved Nybyen med krav om helhetlig plan. 

OFFENTLIG/PRIVAT TJENESTEYTING 

Det foreslås å inkludere omsorgsbygg under sentrumsformål. 

Det er ikke foreslått nye arealer til offentlig/privat tjenesteyting (med 

unntak av ny skoletomt Vesterøya). Behov kan løses gjennom bedre 

utnyttelse av eksisternde tomter, eller tilgjengelig arealreserve.   

MOBILITET 

Flere gang- og sykkelstier er forankret juridisk i plankartet.  

Fokus på å utbedre eksisterende veier framfor å bygge nye.  

Det er foreslås ny veg i tunnel gjennom Preståsen fra Kilen til 

Landstads plass.  

RISIKO OG SÅRBARHET 

Alle ubebygde byggeområder på dyrka/dykrbar mark er vurdert. 

Betydelige arealer foreslås tilbakeført til LNF  

Det er utarbeidet oppdaterte temakart for flomsone for stormflo, 

kvikkleire og natur.  

OPPSUMMERING 
Endringene som er opplistet under det enkelte tema vurderes å bidra 

til å gjøre Sandefjord til en klimavennlig og attraktiv bo- og 

næringslivskommune, som slik sett svare på hovedmålsettningen 

med planarbeidet.  

Gjennomgående handler kommuneplanforslaget om å utnytte 

eksisternde byggeområder bedre, samt å konsentrere bolig- og 

arbeidsmarkedet som igjen gjør det lettere å bruke andre 

transportformer enn privatbil. De handler også om å gi innbyggerne 

bedre tilgang til grønne uteområder, særlig i nærmiljøet. 

Konsentrasjon og videreføring av dagens næringsområder gir 

forutsigbarhet for bedrifter og eiendomsutviklere, som er viktig for å 

være en attraktiv kommune.  

 



 

 

 


