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INNLEDNING 
Dette dokumentet er et sammendrag av innspillene kommunen har mottatt ved høring og 
offentlig ettersyn av kommunestyrets forslag til planprogram for ny kommuneplan (arealdel) 
2023-2035, med kommunedirektørens kommentarer vedrørende videre oppfølging. 
Høringsperioden ble avsluttet 6. september 2021. Vi har mottatt totalt 30 innspill til 
planprogramforslaget.  
 
Kommunen valgte å be om arealinnspill parallelt med innspill til planprogrammet. 60 arealinnspill 
er mottatt og disse kan sees her: Innspill til kommuneplan (arcgis.com) 
  
Arealinnspillene kommenteres ikke i dette dokumentet, men vil bli vurdert etter at 
planprogrammet er fastsatt.  
 
Alle innspillene kan leses i sin helhet her: Sandefjord - Pågående arbeid med ny arealdel 
 
I merknadsdokumentet skilles det mellom innspill og merknader fra: 

• Myndigheter og offentlige etater (M1 til M10)  
• Frivillige organisasjoner og nærmiljøutvalg (F1 – F8) 
• Privatpersoner (P1 – P12) 

 

  

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a3b5ee455a4f41a2aea4aca150b0d8f3&extent=560128.1244%2C6552516.1193%2C580448.165%2C6562348.0556%2C25832
https://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
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MYNDIGHETER OG OFFENTLIGE ETATER (M1 TIL M10) 

M1 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSIKKERHET OG BEREDSKAP 
Viser til at Statsforvalteren følger opp samfunnssikkerhet i plansaker. DSB har 
innsigelseskompetanse i plansaker som berører følgende områder: 

• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter  
• Transport av farlig gods  
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg  
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene) 

 
DSB samarbeider med Statsforvalteren og gir faglig innspill via den etaten.  
 
Kommunedirektørens kommentar: DSBs intersesseområder er i hovedsak omtalt i 
planprogrammets kapittel 4.7. Kommuneplanen kan i utgangspunktet legge opp til 
arealbruksendringer som berører alle de ovennevnte tema, men risiko og sårbarhet vil være et 
tema i konsekvensutredningen som følger et fremtidig planforslag (se nytt kapittel 5 i 
planprogrammet).  

M2 STATENS VEGVESEN 
Positivt at Sandefjord kommune vil bygge opp under Sandefjord by og eksisterende sentra og 
senterstruktur i planarbeidet. Kommunen bør i større grad presisere hva slags arealinnspill som 
ønskes, for å sikre at det ikke brukes ressurser på urealistiske arealinnspill. Det er fornuftig med 
en ny vurdering av utbyggingsarealer som allerede er godkjent i gjeldende kommuneplan. 
Tilbakeføring av slike arealer til LNF kan føre til aktivitet på ønskede arealer. 
 
Usikre på om videre utbygging av Fokserød/Torp-området, spesielt til kontorformål, er fornuftig. 
Peker også på at ny vei fra Tassebekk til Torp lufthavn ikke ligger inne i Nasjonal transportplan 
og at en slik vei ikke vil fremstå som en forbedring av dagens adkomst til flyplassen dersom det 
etableres nye arbeidsplasser til denne. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Vegvesenets råd og innspill tas med i det kommende plan- 
og utredningsarbeidet. Kommunedirektørens vurdering er at vegvesenets uttalelse ikke grunnlag 
for endring i planprogrammet, men innspillsskjemaet ble utformet slik at det tydelig fremgikk at 
kommunen primært ønsket arealinnspill i tilknytning til eksisterende by og tettsteder.  

M3 BANE NOR 
Bane NORs uttalelse er todelt, fordi etaten uttaler seg både som jernbanemyndighet og 
grunneier. Jernbanemyndigheten peker på at Vestfoldbanen er under ombygging og et av 
målene med nybygde jernbanestrekninger er regionale virkninger, forstørret arbeidsmarked og å 
bidra til at lokale bedrifter kan rekruttere kompetent arbeidskraft. Bane NOR ber om at jernbanen 
behandles som et førende element i arealdisponeringen og at fortetting og næringsområder 
konsentreres i tilknytning til hovedårer i kollektivtrafikken. 
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Jernbanemyndigheten er også opptatt av det ikke må planlegges arealbruk og arealpolitikk i 
konflikt med jernbanen i form av økt trafikk over planoverganger, ulovlig ferdsel i sporet, 
støykonflikter med jernbanen eller som utsetter jernbanen for økt risiko for flom, ras, skred osv. 
Bane NOR fraråder kommunen å sette en annen byggegrense enn 30 meter langs jernbanen, 
som angitt i planprogrammet og minner om at det kun er reguleringsplan som gir føringer for 
jernbanemyndighetens saksbehandling etter jernbaneloven. 
 
Bane NOR som grunneier støtter de gode intensjonene som ligger i forslag til planprogrammet 
innen byutvikling og samordnet areal- og transportplanlegging. Bane NOR vil aktivt planlegge og 
gjennomføre en ønsket byutvikling rundt både ny og eksisterende stasjon gjennom pågående 
planprosesser. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Den kommende jernbaneutbyggingen på strekningen 
Stokke – Sandefjord er viktig for lokal samfunnsutvikling og arealforvaltning. Både kommunen og 
Bane NOR jobber for å øke nytten av jernbaneinvesteringen, og vi mener at de strategiske 
valgene som er anført i planprogrammet i stor grad vil gjøre nettopp det. Gjennom ordningen 
med faste planmyndighetsmøter har Bane NOR og kommunen god dialog om aktuelle 
planarbeider (både overordnede planer og detaljplaner).  
 
Når det gjelder arealbruk rundt eksisterende jernbanelinje, tas innspillene med i arbeidet med 
konsekvensutredningene av konkrete arealbruksendringer. Innspillet om at Jernbaneloven ikke 
åpner for annen byggegrense enn 30 meter på kommuneplannivå (kun ved regulering) tas til 
etteretning og setningen er sløyfet fra planprogrammet. 

M4 KYSTVERKET 
Kystverket er opptatt av at fremtidig arealdisponering tar høyde for at hoved- og bileder 
forbeholdes ferdsel og at sjøtransport ikke hindres av installasjoner som brygger, lektere, 
oppdrettsanlegg, broer o.l. Hoved- og biled skal vises på kommuneplankartet som juridiske 
samferdselslinjer. Det kan være hensiktsmessig å benytte arealformål «farled» i deler av 
farledene, for eksempel ved innseiling til trafikkhavner, gjennom trange farvann og i områder 
med høy trafikktetthet. 
 
Sandefjord havn er en viktig trafikkhavn med ferjeforbindelse til utlandet. Havnevirksomhet er 
avhengig av areal på land og overordnet infrastruktur. Kystverkets vurdering er at boliger, 
støyfølsom næringsaktivitet, offentlige bygg osv. må legges i god avstand fra havner slik at det 
ikke oppstår konflikter knyttet til støy, brukstid mv, og at havnas muligheter til å utvide sin 
virksomhet ikke begrenses. Kystverket peker også på at kommunen må sikre det maritime 
næringslivet tilgang til tilstrekkelig næringsareal med sjøtilgang. 
 
Kystverket har overordnet ansvar for navigasjonsinnstillinger for sjøveis transport som fyrlykter, 
overetter, staker, jernstenger og ber kommunen legge til rette forvedlikehold og videreutvikling 
av slik infrastruktur gjennom bestemmelser som sikrer at vedlikehold, fjerning og nyetablering av 
slike installasjoner er tillatt i 100-metersbeltet og unntatt krav om reguleringsplan. 
Klimaendringer kan gjøre installasjonene mer utsatt enn tidligere. 
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Kystverket peker også på at eventuelle arealbruksendringer i sjø, som akvakultur, 
natur/friluftsliv, tradisjonelt fiske kan ha ferdselsmessige konsekvenser. Dette må belyses i 
planen, og det er viktig å unngå arealbruk som svekker sikkerheten eller fremkommeligheten i 
farvannet.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Hovedleden i Sandefjordsfjorden og bileden i 
Tønsbergfjorden er vist som samferdselslinjer i gjeldende kommuneplankart. Vurdering av om 
disse og evt. innseilinger til andre havner og småbåthavner, skal vises som arealformål i stedet, 
inngår i vurderingene for kommuneplanarbeidet, jf. planprogrammets kap. 4.6. 
 
Det er lite aktuelt med større endringer knyttet til Sandefjord havn i denne 
koommuneplanrulleringen, jf. planprogrammets kap. 4.3. Kommunedirektøren tar innspillene om 
havnevirksomhet og konliktpotensial med annen arealbruk til orientering til senere prosesser, 
f.eks mulighetsstudien nevnt i planprogrammet.  
 
Gjeldende kommuneplanbestemmelser (punkt 4.9) åpner for de unntakene fra byggeforbudet 
langs sjøen som Kystverket ber om. Ordlyden i Kystverkets anbefalte bestemmelse er imidlertid 
noe annerledes enn den i gjeldende kommuneplanbestemmelser og kommunedirektøren har 
gjort en tilføyelse i planprogrammets kapittel 4.6 som innebærer at det i kommuneplanprosessen 
vil vurderes hvilke unntak fra byggeforbudet i 100-metersbeltet som loven åpner for, som skal 
sikres i kommuneplanbestemmelsene.  
 
I forslag til mal for konsekvensutredning av arealinnspill (planprogrammets kap. 5) er «Bruk av- 
og tilgang til sjøarealer» anført som et utredningstema.  

M5 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING 
• Kan ikke se at Sandefjord kommune har vurdert situasjonen rundt mineralressurser i 

planprogrammet. Det bør gjøres en vurdering av om kommunen har tilgang på 
nødvendige mineralske ressurser for realisering av planlagt utvikling og utbygging i 
sammenheng med at det er stor utbyggingsaktivitet i kommunen og regionen. 

• Mineralske ressurser er ikke-fornybare som kun kan tas ut der de naturlig forekommer. 
Forekomster som kan bli viktige i fremtiden kan synliggjøres med hensynssone i planen. 

• I et klima- og miljøperpektiv er det viktig at byggeråstoff må transporteres kortest mulig. 
• DMF presenterer en liste med tema som kommunen oppfordres til å vurderes i 

utformingen av nye bestemmelser, både når det gjelder hensyn til mineralressurser i 
planleggingen og krav i forbindelse med råstoffuttak.  

Kommunedirektørens kommentar: Innspillene og tips til bestemmelsesutforming tas til 
orientering og vil bli vurdert i arbeidet med nye kommuneplanbestemmelser.  
 
Kommunen har nå tilføyd følgende avsnitt om mineralressurser i planprogrammets kap. 4.2: 
Råstoffutvinning antas ikke å bli et tema i planarbeidet. Reguleringsplan for nytt pukkverk på 
Fokserødskogen ble vedtatt i 2017. Den regulerte steinforekomsten er antatt å dekke 
Sandefjordsregionens behov for byggeråstoff i et 50-års perspektiv og driften er nå igangsatt.   
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Videre er mineralressurser anført som et av flere tema under utredningstemaet «naturressurser» 
i konsekvensutredningen (se planprogrammets kap. 5). 

M6  NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT 
• Anbefaler at krav til overvannshåndtering og håndtering av flomsituasjoner inngår i 

kommuneplanbestemmelsene, samt at flomfare/oversvømmelse blir et vurderingstema i 
konsekvensutredning/ROS-analyse.  

• Positivt at det pågår arbeid med stormfloutredning. Bølgepåvirkning er et hensyn i 
kystnær arealplanlegging som varierer ut fra lokal situasjon og kravene i TEK17 er 
minimumskrav. Lokalkunnskap og mer omfattende utredning vil være nødvendig i større 
og/eller sårbare utbyggingsprosjekter. 

• Positivt at kommunen skal ta en gjennomgang av bestemmelser og retningslinjer i 
arealdelen for hensynssonene ras og skred, kvikkleire og steinsprang, med særlig fokus 
på kvikkleire. 

• Anbefaler at alle vann, elver og bekker avmerkes på kommuneplankartet, slik at det er 
mulig å ta hensyn til disse i videre arealplanlegging. Anbefaler en sone med forbud mot 
bestemte bygge- og anleggstiltak langs bekker og vassdrag – bredden kan differensieres 
ut fra vassdraget og omgivelsenes karakter. 

 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillene tas til orientering og vil bli fulgt opp i det videre 
planarbeidet. Flomfare, fare for oversvømmelse, bølgepåvirkning og stormflo er foreslått som 
tema i konsekvensutredningen, jf planprogrammets kapittel 5.  

M7  VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 
Fylkeskommunen har flere roller å ivareta i planarbeidet, og nasjonale kulturminnemyndighetene 
Riksantikvaren og Norsk Maritimt Museum har også uttalt seg via fylkeskommunen. 
 
Regional og samferdsel: 

• Støtter at hovedfokuset for boligbebyggelse bør være forutsigbar fortetting og 
transformasjon med leilighetsbygg i og nær Sandefjord by, Stokke og Andebu sentrum. 
Støtter også at ikke-realiserte byggeområder som har vært godkjent i to 
kommuneplanperioder vurderes omdisponert til LNF-områder. 

• Støtter at det gjøres en ny vurdering av de langsiktige utviklingsgrensene. Siden disse er 
tett koblet til retningslinjene i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), ber 
fylkeskommunen om å bli koblet på dette før planforslag kommer på høring. 

• Støtter at det gjøres en nærmere vurdering av hvilke typer handel som kan tillates 
utenfor sentrumsområdene og viser til RPBAs retningslinjer og planbestemmelser om 
handelsetableringer. Det forutsettes at disse følges opp i det videre arbeidet. 

• Anbefaler at kommuneplanen stiller krav om utarbeidelse av mobilitetsplaner i 
forbindelse med regulering av større utbyggingsprosjekter eller relokalisering av 
offentlige virksomheter, i samsvar med retningslinjene til Regional transportplan 

• Viser til Regional plan for kystsonen i Vestfold og at det arbeides med en ny slik for 
Vestfold og Telemark. Spesielt dersom det blir aktuelt å legge ut nye områder for 
fritidsbebyggelse, er det viktig at disse vurderes opp mot retningslinjene i 
kystsoneplanen. 
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• Fylkeskommunen ber om å bli holdt orientert om evalueringen av strategien for 
lekearealer i offentlige rom i Sandefjord sentrum da denne bygger på fylkeskommunens 
prosjekt tettere byer med høyere kvalitet. 

• Støtter at byggeområder på dyrka mark skal revurderes, og ber kommunen vurdere om 
langsiktige utviklingsgrenser skal endres tilsvarende dersom slike områder 
omdisponeres. Kommunen oppfordres til å ha massedeponi for rene masser med 
avslutning som dyrka mark som tema i kommuneplanen. 

• Anbefaler sterkt at kommuneplanbestemmelsene får tydelige krav til trafikksikkerhet for 
tiltak som ikke utløser krav om reguleringsplan. Uten dette er det krevende å ivareta 
hensynet til spesielt myke trafikanter og trygg skolevei for utbygginger uten plankrav. 

• Anmoder kommunen om å gjøre en vurdering av byggegrenser mot fylkesvei og 
innarbeide disse i planen. Med dagens ordning er det veglovens generelle regler som 
gjelder, og dette medfører et stort antall dispensasjoner. Fylkeskommunen deltar gjerne i 
dialogen om disse vurderingene. 

 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillene tas til orientering. Krav om utarbeidelse av 
mobilitetsplaner ved større reguleringer og rekkefølgekrav (trafikksikkerhet mm.) til fremtidige 
byggeområder vil vurderes i det videre arbeidet med bestemmelser og retningslinjer. Kommunen 
vil holde fylkeskommunen orientert om vurderinger knyttet til langsiktig utviklingsgrense, strategi 
for lekearealer i offentlige rom og byggegrenser mot fylkesvei (egne møter berammes).  
 
Regiongeologen: 

• Fokserød pukkverk har en driftshorisont på 60 år, basert på behovet for byggeråstoffer i 
Sandefjord kommune. Siden dette ble vedtatt har kommunen blitt mye større 
(kommunesammenslåing) og kommunen oppfordres nå til å utarbeide en strategi for 
bærekraftig uttak og forsyning for en 100-200 års horisont. 

• Larvikittressursene innenfor Sandefjord kommune er kartlagt, og kommunen anbefales å 
legge inn arealer med mulige larvikittressurser som hensynssoner i kommuneplanen. Det 
anbefales dialog med Larvik kommune.  

• På grensa mellom Sandefjord og Larvik kommuner, vest for Kodal, er en forekomst av 
nasjonal betydning av fosfatmineralet apatitt, som brukes i framstilling av kunstgjødsel. 
Drift er sannsynlig en gang i framtida og forekomsten er kartlagt tilstrekkelig for å 
avsettes som hensynssone som også tar høyde for deponier og prosesseringsanlegg.  

 
Kommunedirektørens kommentar: Kommunen er uenig i regiongeologens forslag om at det 
bør utarbeides en kommunal strategi for byggeråstoff med et 150 – 200 års perspektiv. Av 
hensyn til kommunestrukturen i det nye fylket vil det etter kommunens skjønn være mer 
hensiktsmessig å utarbeide en regional strategi for dette. Larvikittressusene i Sandefjord er 
hovedsakelig i Marum. Dette er et viktig natur og friluftsområde der byggeformål vurderes som 
lite aktuelt. Kommunen gjør oppmerksom på fosfatforekomsten ved Heia (vest for Kodal) 
allerede er avmerket hensynssone i kommuneplanen. 
 
Kulturarv: 

• Fylkeskommunen legger til grunn av Sandefjord kommune viderefører sikring av 
nasjonale og regionale kulturminneverdier i ny kommuneplan i samsvar med retningslinje 
i RPBA. Kulturarv har erfart at disse verdiene kan sikres bedre med 
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bestemmelsesområder enn hensynssoner og anbefaler kommunen å se til pågående 
arbeid med kommunedelplanene for henholdsvis Larvik og Tønsberg sentrum. 

• Sammen med Riksantikvaren uttaler Kulturarv hvordan de automatisk fredete 
middelalderkirkene og middelalderkirkegårdene skal markeres i plankart og ordlyd til 
bestemmelse for disse hensynsonene. 

• Foreslår nyansering av bestemmelsenes punkt 1.8 i gjeldende plan da denne ikke skiller 
klart nok mellom ulike typer kulturminner. 

• Støtter arbeidet med forutsigbar fortetting og by- og tettstedsutvikling. Anbefaler 
veiledere, som Riksantikvarens bystrategi, og utarbeidelse av en kommunal 
kulturminneplan for å ivareta kulturmiljøverdier i by- og tettstedsutviklingen. Anbefaler 
også å vise enkelte kulturminner i planen for å gi dem et mer formelt vern, for eksempel 
kirker/kirkesteder eller statlige anlegg i verneklasse 1 og 2. 

 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillene tas til orientering. Kommunen vil holde 
fylkeskommunen orientert om vurderinger knyttet til kulturminner og kulturmiljø (egne møter 
berammes). Både kulturminner og kulturmiljø er anført som utredningstema i 
konsekvensutredning av arealinnspill (jf. planprogrammets kap. 5). Videre inneholder revidert 
planprogram følgende, mer utfyllende, omtale av kulturminner/kulturmiljø (kap 4.8): 
«Kommunen vil foreta en gjennomgang av gjeldende retningslinjer for hensynssoner for 
bevaring av kulturmiljø (H570), herunder en vurdering av om fremtidig saksbehandling best 
ivaretas ved bruk av bestemmelsesområder fremfor hensynssoner. Kommunen vil også foreta 
en ny gjennomgang av de regionalt og/eller nasjonalt viktige kulturmiljøene i temakartet til 
regional plan for bærekraftig arealpolitikk for å se om se til at hensynsonene i 
kommuneplankartet er oppdatert. Forslag til nye retningslinjer vil bli utformet i dialog med 
regional kulturminnemyndighet.  
 
Det vises til omtale i kapittel 4.1 og 4.2 der det redegjøres for kommunens strategier for mer 
forutsigbar fortetting på områdenivå og forventninger om mer fortetting i sentrumsnære områder. 
Strategien kan øke presset på eldre enkeltbygg i by/tettsted som ikke er en del av et større 
bygningsmiljø.» 

M8  FISKERIDIREKTORATET 
• Er opptatt av at arealforvaltningen av sjøarealene skal være forutsigbar, bærekraftig og 

balansert mellom bruk og vern. 
• Er opptatt av at kommunen har er strategi for lokalisering og utbygging av småbåthavner. 
• Fiske og grytefelt, samt marine naturtyper, må sikres gjennom kommunens planlegging. 

Det henvises til Fiskeridirektoratets kartportal.  
 
Kommunedirektørens kommentarer: Innspillet tas til orientering. De forhold fiskeridirektoratet 
bemerker vurderes å være godt i varetatt i kommunens planprogram.  

M9  STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 
• Kan ikke se at det er nærmere drøftet hva samfunnsdelens utvalgte bærekraftsmål betyr 

for arealdelen eller hvordan arealdelen kan være med på å nå disse målene. 
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• Kommunen har den senere tid regulert flere områder til massedeponering. 
Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å gjøre en helhetlig vurdering av behovet for 
egnede arealer til massedeponering i kommunen. 

• Savner omtale hvilke forhold som skal utredes og hvilke metoder som skal benyttes i 
arbeidet med å vurdere arealomdisponeringer. Dette, samt at kommunen ikke har angitt 
hvilke områder det er aktuelt å vurdere endringer fra gjeldende plan, gjør det ikke mulig 
for statsforvalteren å gi tilbakemelding på om planen kommer i strid med nasjonale eller 
viktige regionale interesser. 

• I forbindelse med boligutviklingen i kommunen fremover, vises det til ny nasjonal strategi 
for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) «Alle trenger et trygt hjem».  

• Ser svært positivt på at ubebygde byggeområder skal vurderes tilbakeført til LNF ut fra 
nye og forsterkede signaler ut fra blant annet klimahensyn, hensynet til jordvern, 
naturmangfold og strandsone. 

• Arealdelen bør brukes til å vurdere overordnet valg av skolelokalisering og skolestruktur. 
• Støtter en gjennomgang av hvilke formål som skal tillates i næringsområder og 

kombinerte næringsområder og viser til føringer i SPR-BATP (Statlige planretningslinje 
for samordnet bolig, areal og transportplanlegging. 

• Statsforvalteren savner vurderinger knyttet til naturmangfold og presiserer at kommunen 
må sørge for at utdatert kartlegging oppdateres. Minner om behov for oppdatering av 
hensynssonene knyttet til viltkorridorene som krysser E18. 

• Minner om at Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen presiserer at arealbruk i strandsonen skal avklares gjennom planlegging og ikke 
enkeltvise dispensasjoner. Kommuneplanen er et egnet verktøy for å avklare slik bruk. 

• Statsforvalteren minner også om hensyn i arealplanleggingen innenfor forurensing som 
forurenset grunn, bygging på nedlagte deponier, vann og avløp, støy og håndtering av 
overskuddssnø, og anbefaler bruk av hensynssoner. 

• Det bør foretas en kartlegging og vurderes om nye og eksisterende områder med 
fritidsboliger og/eller boliger med private avløpsløsninger kan tilkobles til kommunalt 
avløpsnett. 

• Kommunen bør vurdere om det er behov for å avsette areal for permanente eller 
midlertidige snødeponier. 

• Minner om nødvendigheten av å vurdere om det er satt av nok areal til gravplasser og at 
«grav- og urnelund» er det mest hensiktsmessige arealformålet for slike arealer. 
Gravplasser er sårbare for byggehøyder og sjenerende innsyn fra omkringliggende 
områder. Det anbefales utarbeidet en gravplassmelding (temaplan) der blant annet det 
forventede arealbehovet for gravplassene i kommunen blir vurdert. Dersom det 
eksisterer en slik melding, bør den revideres. 

Kommunedirektørens kommentar: Kommunen har ved høring av planprogrammet mottatt 
mange innspill knyttet til konsekvensutredning av arealinnspill. Planprogrammet er derfor 
supplert med et kapittel som viser kommunens forslag til konsekvensutredningsmal/oversikt over 
relevante utredningstema (se kap. 5). Videre er det angitt hvilken metode/kunnskapskilde som er 
planlagt benyttet i vurderingene, samt koblingen mellom det enkelte utredningstema og aktuelle 
delmål innenfor kommunens utvalgte bærekraftmål. Innspillene fra statsforvalteren er vektlagt i 
utarbeidelsen av nevnte mal. 
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Når det gjelder massedeponier har kommunen nedlagt en betydelig innsats de senere år. Først 
og fremst ble det i 2018 utarbeidet en ny kommunal veileder for mottak av rene, naturlige 
masser, samtidig som det ble gjort en vurdering av egnede lokaliteter lang E18. Veilederen er 
tydelig på hvilke tiltak som krever regulering og kommunen har i ettertid behandlet flere 
reguleringsplaner for massedeponier. Vi er imidlertid kjent med at andre kommuner i regionen 
ikke har gjort samme vurderinger, og mener derfor at den helhetlige vurderingen som 
statsforvalteren etterlyser bør utføres på regionalt nivå, fortrinnsvis av fylkeskommunen (i 
samarbeid med statforvalteren).   
 
Sandefjord kommune vil oppdatere temakart for natur, inkludert naturmangfold. Oppdatering av 
dette temakartet vil bestå i å sortere kjente kildedata som allerede er med i temakartet, og 
implementere nye, kjente data som er viktig grunnlag for å ivareta biologisk mangfold. 
Miljødirektoratets metodikk - NiN Kartlegging 2021 (miljodirektoratet.no) er gjennomført for 
enkelte områder i Sandefjord. Kartleggingen vil gjennomføres etter denne metoden der dagens 
kartlegging er utdatert eller mangelfull i områder som avsettes til utbygging eller endret  
arealbruk. Vi vil også innarbeide kunnskap fra naturbase og reguleringsplaner. 
 
Kommunen vurderer å vise viltforvaltning som eget tema i kartet for natur, med fokus på 
hjorteviltforvaltning og forvaltning av bever. Ved å samle kunnskap (viltulykker, 
kameraovervåkninger, trekkveier) vil vi få grunnlag for justerte hensynsoner for vilt, spesielt ved 
viltkorridorene. Som et ledd i arbeidet vi det også bli foretatt en gjennomgang av hensynssoner 
for naturmiljø, herunder oppdatering av viltkorridorene over E18 (Ramsum, Storås, Tassebekk, 
Bjørnerød og Danebo), jf. planprogrammets kapittel 4.5 og 6) 
 
Sandefjord kommune er gravplassmyndighet. Kommunen har tilstrekkelig areal avsatt til 
gravplasser. Det pågår harmonisering av arealplankartet slik at gravplasser fra alle tre tidligere 
kommuner får arealformålet grav og urnelund. I tillegg vil hensynsone rundt aktuelle kirkebygg 
vurderes utvidet til å omfatte gravplassene. Innspillet om gravplassmelding tas til orientering. I 
strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan (vedtatt 2019) er det innarbeidet et kapittel om "Gravlunder 
og kirkegårder".  
 
Når det gjelder forurenset grunn er følgende setning tilføyd i planprogrammets kap 4.7:  
«Det vurderes implementert hensynssoner med tilhørende retningslinjer for forurenset grunn 
basert på tilgjengelig informasjon i grunnforurensningsdatabasen (grunnforurensning.no).» 
Forurensning er også anført som et konsekvensutredningstema, jf. planprogrammets kap. 5.  
 
Når det gjelder tilkoblingsmuligheter til kommunalt vann- og avløpsnett for eksisterende områder 
med fritidsboliger og/eller boliger med private avløpsløsninger, så pågår det vurderinger rundt 
dette i forbindelse med det pågående arbeidet med ny VA-plan for kommunen. Planen var til 
behandling i hovedutvalg for miljø- og plansaker 29.09.21 og er på høring i oktober 2021: 
Hovedplan vann og avløp (sandefjord.kommune.no) Teknisk infrastruktur er også anført som et 
konsekvensutredningstema, jf. planprogrammets kap. 5. 
 
Når det gjelder snødeponier for overskuddssnø fra fortau i Sandefjord sentrum så planlegges 
dette etablert i tilknytning til Kastet gjenvinningsstasjon. Regulering av området er igangsatt.   
 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2021129030&dokid=2472073&versjon=5&variant=A&
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Øvrige merknader, om temaene jordvern, boligreservevurderinger, strandsoneforvaltning, 
skolestruktur, næringsvurderinger, og referanse til nasjonal strategi for sosialt boligpolitikk, 
vurderes å være ivaretatt i planprogrammet og tas til orientering 

M10 LEDE AS 
Ønsker at det tas kontakt i god tid for utbyggingsforslag med behov for mye effektuttak for å 
avklare hvordan ny bebyggelse/næring/industri kan forsynes med elektrisk energi og planlegge 
elektriske anlegg. Deltar gjerne i møter for store områder som for eksempel Torp og informerer 
om at større tiltak i Sandefjord byområde kan utløse behov for forsterkninger i strømnettet. 
 
Kommunedirektørens kommentar: I kommuneplanens arealdel er det vist hensynssoner langs 
eksisterende høyspentkabler (hovedledninger) og større trafoer er vist med eget arealformål 
(annen type bebyggelse og anlegg). Av forslaget til planprogram fremgår det at fortetting har 
stort fokus, og det må påregnes at en stor andel av nybyggingen i kommunen vil skje i form av 
fortetting i sentrum og utvalgte fortettingsområder i gang/sykkelbyen. Av hensyn til forutsigbarhet 
i fremtidige fortettingssaker har kommunen pr. epost bedt om at Lede AS nå tar stilling til om 
dette utløser arealbehov knyttet til ny(e) trafostasjoner og hovedledninger rundt Sandefjord 
sentrum. 
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FRIVILLIGE ORGANISASJONER, NÆRMILJØUTVALG ETC. (F1 – F8) 
 
F1 ANDEBU NMU 
Andebu NMU er positive til innbyggermedvirkning vinteren 2021/22. Andebu NMU konstaterer at 
etablering av miljøgate i Andebu sentrum og omlegging av nedre del av Håskenveien er omtalt i 
planprogrammet, og dette er tiltak Andebu NMU støtter. Sykkelstier rundt Stokke og Andebu 
tettsteder bør inn i planen og det henvises til tidligere innsendt trafikksikkerhetsinnpill der 
spesielt tre traséer rundt Andebu tettsted er ønsket. I tillegg ønskes fortau langs Askjemveien 
ved Vesteråt barnehage. 
 
Andebu NMU ønsker at det opprettes en kulturarena i området ved sentrum/skolene og at det 
legges til rette for et rikt og variert tilbud for kulturaktiviteter i nærmiljøet. For barn og ungdom 
pekes det spesielt på kommunalt drevne ungdomsklubber og idrettsanlegg samt opprusting av 
lekeplasser uavhengig av hvem som eier dem.  
 
Mener det er bra med videreutvikling av eksisterende byer og tettsteder for å hindre nedbygging 
av dyrka mark og grønnstruktur og ønsker at Kjoneåsen ikke omdisponeres til boligformål.   
 
Andebu NMU har også innspill innenfor beredskap, ROS-analyser knyttet til vei, fly, tog og båt, 
akutte kriser og Sivilforsvarets varslingssirener. 
 
Kommunedirektørens kommentar: De ønskede trafikksikkerhetstiltakene i Andebu vil bli 
vurdert i forbindelse med arbeidene med kommunedelplan for mobilitet. Mobilitetsplanens 
anbefalinger vil bli fulgt opp i kommuneplanens arealdel og etterfølgende handlings- og 
økonomiplan. Behovet for en samlet plan for Andebu sentrum vil bli vurdert i det videre arbeidet 
som et mulig framtidig tiltak. I første omgang skal det foretas en kartlegging av 
fortettingspotensialet i Andebu sentrum, jf. planprogrammets kap. 4.1. Innspillet om Kjoneåsen 
tas til orientering.  
 
Som et ledd i kommunens stedsutviklingsarbeid skal det utarbeides en kulturhistorisk analyse av 
Andebu tettsted. Kommunen ønsker å få til et dialogmøte med Andebu NMU i løpet av 
kommuneplanprosessen. 

F2 KODAL NMU  
Kodal NMU ønsker at formuleringen om å flytte Vonheim ungdomslokale til Kodal sentrum tas ut 
av planprogrammet og erstattes med sentrumsplan for Kodal med fokus på 
trafikksikkerhet/miljøgate og estetisk utforming. Spesielt er busstilbudet om ettermiddagen som 
krysser parkeringsplass viktig å endre. Kodal NMU peker også på andre 
trafikksikkerhetsutfordringer, og spesielt behov for gang- og sykkelvei mellom Kodal og 
Haukerød. Det er behov for balansert sammensetning av boligtyper med mer aldersvennlige 
boliger i Kodal og ber om at kommunen har dialog med nærmiljøutvalg og grunneiere i Kodal om 
dette. Kodal NMU ønsker også bobilparkering med mulighet for elbillading og parkering. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Ordlyden i planprogrammets kap. 3.2 og 4.1 er justert. 
Setningen om Vonheim er sløyfet fra planprogrammet. Det legges opp til en grundig vurdering 
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av de store boligreservene i Kodal opp mot nye arealinnspill, blant annet i lys av innspillet om få 
ledige tomter i Kodal. 
 
Behovet for en samlet plan for Kodal sentrum, med fokus på trafikksikkerhet og byggeskikk, 
samt innspillet om bobilplasser, vil bli vurdert i det videre arbeidet som et mulig framtidig tiltak. 
Av hensyn til fremdriften på kommuneplanarbeidet vil ikke dette bli prioritert nå, men det vil som 
nevnt bli foretatt nye vurderinger av boligreserven i Kodal. Kommunen ønsker å få til et 
dialogmøte med Kodal NMU i løpet av planprosessen. 

F3 SANDEFJORD BYFORUM 
• Mener det bør klargjøres hva Sandefjord kommune legger i bærekraftbegrepet.  
• Byspredning bør unngås. Det vises til boligprosjekter på Høgenhall, Dronninga, 

Rødsåsen og Store Bergan og handel på områder som Pindsle bidrar til byspredning og 
er ikke klimavennlig. Nærhet til kollektivtransport bør vektlegges i arealvurderingene og 
næringsutvikling på Fokserød og Torp bør revurderes.  

• Eplehagefortetting utenfor bysentrum, som bryter med etablert strøkskarakter og skaper 
nabokonflikter, bør unngås.  

• Det er stort potensiale for fortetting i bysentrum. Dårlig utnyttede arealer i sentrum og 5-
10 minuttersbyen bør kartlegges.   

• Sandefjord sentrum som motor for næringsutvikling i kommunen må beskyttes. 
Planlegging av Tivolitomta må gjenopptas og rene kontorarbeidsplasser må lokaliseres til 
sentrum. Sandefjord bør jobbe for flere statlige kontorbaserte arbeidsplasser og 
bysentrum er riktig lokalisering for slike. 

• Antallet personer i aldergruppen 20 – 40 år i kommunen bør tallfestes og kommunen bør 
sette seg et mål i samarbeid med utbyggere og andre aktører.   

• Har innspill til medvirkning, og anbefaler bruk av innbyggerapp, lysboards på biblioteket, 
idrettshaller og i sentrum. Ønsker en bylab velkommen.  

• Vi bør planlegge for en fremtid med færre/ingen privatbiler i sentrum 
 
Kommunedirektørens kommentar: Sandefjord byforum har mange gode innspill som støtter 
opp om intensjonene for arealdelsrulleringen. Fortettingspotensialet i Sandefjord sentrum er 
kartlagt i forbindelse med arbeidet med byutviklingsplanen, og er betydelig. Temaene fortetting 
og byutvikling gjennomsyrer det foreliggende planprogrogrammet, og kommunen ønsker at en 
større del av fremtidig boligutvikling skal skje som styrt fortetting i og nær kommunens 
sentrumsområder. Mye av tematikken som Sandefjord byforum tar opp er implementert i 
kommunes arealstrategier som vil ligge til grunn for planlagte justeringer av boligreserven og 
vurdering av nye innspill. Innspillet om kartlegging av antall innbyggere i aldergruppen 20-40 år 
og utforming av målsettinger tas med i det videre arbeidet. Det samme gjelder de gode 
innspillene til medvirkningsprosessen.  

F4 BOKEMOA NMU 
Det er planlagt flere store områder for boligbygging i Stokke sentrum og dette vil gi stor 
befolkningsøkning i nærmiljøet. Bokemoa NMU mener det er nødvendig med en helhetlig 
tenkning rundt stedsutviklingen, mht. trafikk, skole, barnehage og andre offentlige tjenester, 
idrettsanlegg, grønnstruktur, i lys av forventninger om fortetting og høy byggeaktivitet.  
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Bokemoa NMU mener at Stokke trenger en gjennomtekt mobilitetsplan og skisserer løsninger 
for ny stasjon og har tanker om hvordan miljøgate i tilknytning til denne kan forbedre dagens 
trafikksituasjon  
 
Kommunedirektørens kommentar: Kommunen ønsker å få til et dialogmøte med Bokemoa 
NMU i løpet av planprosessen. Bokemoa NMU er fast høringspart i detaljreguleringer. De 
vurderingene som etterlyses vil i hovedsak bli fulgt opp plan- og utredningsarbeider som allerede 
er omtalt i planprogrammet, slik som, mobilitetsplanen, arbeidet med ny skolestruktur, 
brannstasjonsstruktur, dekningsanalyse grønnstruktur, interCityutbyggingen med flere. Det er 
ved kommuneplanrullering at kommunen tar det helhetlige perspektivet som etterlyses i 
høringsinnspillet. 

F5 JORDVERN VESTFOLD 
Jordvern Vestfold viser til formuleringer om dyrka og dyrkbar mark i planprogrammet som gjør at 
organisasjonen har forventninger til en kommuneplan faktisk ikke bygger ned slike områder, 
verken til bolig- og fritidsbebyggelse, næring eller offentlige formål. Endelig planprogram bør 
tydeliggjøre at det ikke ønskes innspill om utbygging på dyrka og dyrkbar mark. Jordvern 
Vestfold viser til at Sandefjord kommunes planverk inneholder en bolig- og næringsreserve på 
775 dekar dyrka/dyrkbar mark.   
 
Kommunedirektørens kommentar: Planprogrammet er tydelig på at kommunen vil ha en 
restriktiv holdning til nye arealinnspill på dyrka mark. Dette var også tydeliggjort i 
innspillsskjemaet som kommunen har oppfordret grunneiere til å benytte. I det videre arbeidet 
med vurdering av eksisterende boligreserve og nye arealinnspill vil kommunen følge opp 
planprogrammets intensjoner og synliggjøre dyrka/dyrkbar mark gjennom et eget kart som vil 
følge fremtidige politiske saker.  

F6 VESTFOLD OG TELEMARK BONDELAG 
Bondelaget finner det gledelig med styrkede signaler i planprogrammet om vern av matjord. Ber 
om at gjeldende retningslinje om avstand mellom ny bebyggelse og avstand til gårdstun og 
frittstående driftsbygninger (200 meter) grunnet lukt/støy/støv videreføres.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillet tas til orientering. 

F7 FORTIDSMINNEFORENINGEN 
• Fortidsminneforeningen er glad for at at de 7 regionale/nasjonale bynære kulturmiljøene 

ble lagt inn som hensynssoner med tilhørende retningslinjer ved forrige 
kommuneplanrullering. 

• Det finnes flere homogene boligstrøk som fortjener vern, selv om de ikke er nasjonalt 
viktige. Vestre Rød (Framnes) og Prestehagen nevnes eksplisitt, og foreningen mener at 
nye leilighetsbygg ikke bør tillates i disse områdene.  

• Foreslår at begrepet strøkskarakter skal vektlegges ved godkjenning av ny bebyggelse.  
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Kommunedirektørens kommentar: Innspillene tas til etteretning. Kommunen vil i 
kommuneplanprosessen foreta en nærmere vurdering av hvilke områder i kommunens 
fortettingsrapport som eventuelt foreslås implementert i fremtidig forslag til ny kommuneplan 
(førstegangsbehandling). Fortettingsrapporten foreslår også flere områder i gang/sykkelbyen der 
fortetting med leilighetsbygg ikke bør tillates, og kommunen vil også vurdere om noen av disse 
områdene skal legges inn som hensynssoner/bestemmelsesområder med lokalt vern. For øvrig 
vises det til omtale av kulturminner og kulturmiljø i nytt kapittel 4.8 i planprogrammet.  

F8 SANDEFJORD TURISTFORENING 
• Turistforningen er opptatt av bærekraftig og klimavennlig samfunnsutvikling, samt å 

fremme enkelt friluftsliv gjennom tilrettelegging der folk bor.  
• Kommunen bør redusere nedbygging av sjønære områder og øke tilgjengeligheten til 

Sandefjordsfjorden. Tilgangen til fjorden må ivaretas ved fortetting og transformasjon 
• Det bør etableres flere hensynssoner (friluftsliv) langs sjøen fra Granholmen til Asnes og 

kommunen bør ha mål om en sammenhengende kyststi på strekningen. 8 mindre 
badeomrdåer på denne strekningen bør gis grønnstrukturformål.  

• Yxnøy, Folehavna, Preståsen, Fjellvikåsen, Midtåsen, Mølleråsen, Mokollen, Stub og 
Hjertnesskogen bør gis hensynsone friluftsliv 

• Det bør ikke tillates boligbygging i Huvikskogen 
• Området fra Gjerstad til Åletjern bør få hensynssone friluftsliv 
• Det bør lages driftsplaner/forvaltningsplaner for Goksjø og Akersvannet 
• Lysfiske og kommersielt fiske i Sandefjordsfjorden bør forbys.  

 
Kommunedirektørens kommentar: Forslaget om å implementere flere hensynssoner for 
friluftsliv, samt konkrete forslag til nye områder, tas til etteretning. Følgende setning er tilføyd 
planprogrammets kapittel 4.4:  
«På bakgrunn av temakart for friluftsliv (som ble utarbeidet ved forrige kommuneplanrullering) … 
vil kommunen ta en gjennomgang av behovet for nye hensynssoner for friluftsliv.»  
 
Fiske i Sandefjordsfjorden reguleres gjennom annet lovverk (havressursloven), og vil ikke være 
tema i kommuneplanutredningen. Det er imidlertid dokumentert god virkning, også for 
fiskebestanden, av de nye fredningsområdene for hummer i kommunen.  
 
Det foreligger en forvaltningsplan for Akersvannet naturreservat og det er statsforvalteren som 
er ansvarlig myndighet for denne, se: Akersvannet naturreservat | Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark. Når det gjelder Goksjø er det Vannområde Numedalslågen (med statsforvalteren som 
miljøfaglig ansvarlig) som har hovedansvaret for oppføligngen av EUs vanndirektiv, se: 
Vannforvaltning | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  

https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/miljo-og-klima/verneomrader/vestfolds-verneomrader/akersvannet-naturreservat/
https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/miljo-og-klima/verneomrader/vestfolds-verneomrader/akersvannet-naturreservat/
https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/landbruk-og-mat/jordbruk/vannforvaltning/
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PRIVATPERSONER (P1 – P12) 

P1 CARINA LOG BORGE 
Er bekymret for byutviklingen og skuffet over at sjarmen med Sandefjord erstattes av monoton 
«storbybebyggelse». Borge ønsker at det skal utarbeides en helhetlig estetisk plan i samarbeid 
med befolkningen som hensyntar byens historie og stiller klare estetiske krav til utbyggerne. Hun 
har også følgende kommentarer: 

• Sjøfronten bør ikke bygges igjen med store boligbygg 
• Innbyggere i alderen 20 – 40 år er opptatt av arkitektur og byutvikling 
• Mye av den nye bebyggelsen er monoton og kjedelig. Det er vedlagt flere eksempler på 

klassisk arkitektur som er bedre tilpasset byer av Sandefjords størrelse. 
• Sandefjord bør, i likhet med mange europeiske byer, begynne å fokusere på tradisjonell 

og klassisk bebyggelse i nybyggingen.   
• Det finnes empiriske studier som viser at folk foretrekker klassisk arkitektur og er villige til 

å betale mer for leiligheter i slike bygg.  

Kommunedirektørens kommentar: Arkitektur og bygningsutforming i Sandefjord sentrum er et 
eget tema i arbeidet med byutviklingsplanen. Det vil bli foretatt en revisjon av bestemmelsene, 
herunder estetikkbestemmelsene. Kommunen har bestemmelsesområder og hensynssoner for 
lokale, regionale og nasjonale kulturmiljøer i sentrumsområdene og vil gjøre en ny vurdering av 
de tilhørende bestemmelsene/retningslinjene, jf. nytt kapittel 4.8 i planprogrammet.  

P2 RUNE HASSUM  
Er positiv til byutvikling, men mener at Stub-området (område B4 i kommunens 
fortettingsrapport) er mindre egnet som fortettingsområde for inntill 100 nye boliger. Dette vil ikke 
være mulig uten å rive et stort antall eksisterende boliger. I tillegg er det mye kvikkleire i området 
og det stilles spørsmål ved konsekvenser som følge av økt belastning (vekt), trafikk og graving.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillet tas til etteretning. Kommunen vil foreta en 
nærmere vurdering av hvilke områder i kommunens fortettingsrapport som eventuelt foreslås 
implementert i fremtidig forslag til ny kommuneplan (førstegangsbehandling). Det vil 
tilrettelegges for innbyggermedvirkning underveis i kommuneplanprosessen.   

P3-P10  BEBOERE I KAMFJORDOMRÅDET 
Innspillene, som er likelydende, er signert av: 

• Per Onsheim og Elin Syrdahl 
• Pia Bergan 
• Trude Nergård og Per Tollefsen 
• Inger Engelskjønn 
• Haakon Andersen 
• Thor Chr. Homanberg 
• Sissel og Tormod Bergem 
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• Cathrine Homanberg  
 
Beboerne i Kamfjordområdet mener at området (B6 i kommunens fortettingsrapport) er uegnet 
for fortetting med leilighetsbygg fordi: 

• Området har høy kulturminneverdi, god landskapstilpasning og organisk gatestruktur 
• I tillegg til å være et utpreget småhusområde, er Kamfjordlia et yndet turområde og 

utkikkspost 
• Kommunens vurderinger er ikke i tråd med Rambølls fortettingsanalyse 
• Området er nettopp et slikt område som tilfredsstiller kriteriene kommunen selv har 

trukket opp for et områder hvor fortetting med leilighetsbygg bør unngås.  
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillene tas til etteretning. Kommunen vil i 
kommuneplanprosessen foreta en nærmere vurdering av hvilke områder i kommunens 
fortettingsrapport som eventuelt foreslås implementert i fremtidig forslag til ny kommuneplan 
(førstegangsbehandling). Fortettingsrapporten foreslår også flere områder i gang/sykkelbyen der 
fortetting med leilighetsbygg ikke bør tillates, og kommunen vil også vurdere om noen av disse 
områdene skal legges inn som hensynssoner/bestemmelsesområder med lokalt vern. Det vil 
tilrettelegges for innbyggermedvirkning underveis i kommuneplanprosessen.   

P11 GITTE LEMING OG JAN ERIK RINGSTAD 
Er kritisk til at Gokstadområdet (B8 i kommunens fortettingsrapport) har kommet med i den 
endelige rapporten etter innspill fra utbyggere og uten medvirkning med øvrige oppsittere i 
området. Videre argumenteres det for at Nedre Gokstadvei er et typisk (eldre) villastrøk, med 
bebyggelse som har bevart sin egenart, og at eventuell ny leilighetsbebyggelse vil bryte med 
dette. Det bemerkes også at området som ikke tåler mer trafikk eller anleggstrafikk.   
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillene tas til etteretning. Kommunen vil i 
kommuneplanprosessen foreta en nærmere vurdering av hvilke områder i kommunens 
fortettingsrapport som eventuelt foreslås implementert i fremtidig forslag til ny kommuneplan 
(førstegangsbehandling). Fortettingsrapporten foreslår også flere områder i gang/sykkelbyen der 
fortetting med leilighetsbygg ikke bør tillates, og kommunen vil også vurdere om noen av disse 
områdene skal legges inn som hensynssoner/bestemmelsesområder med lokalt vern. Det vil 
tilrettelegges for innbyggermedvirkning underveis i kommuneplanprosessen.   

P12 MARTIN LANG 
Bemerker at reguleringsprosessen for utbyggingen av Chr. Hvidts plass 3 var uforutsigbar og 
ber kommunen ta lærdom av dette til fremtidige planprosesser. Det anføres flere forhold som 
medførte innsigelse fra fylkeskommunen, og at kommunen i større grad burde kjempet mot 
fylkeskommunens innsigelse. I følge Lang har kommunen forskjellsbehandlet sammenlignbare 
detaljreguleringer i sentrum. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Innspillet tas til orientering. Det er en målsetting at 
kommunen skal ha bestemmelser og retningslinjer som muliggjør forutsigbar fortetting i 
sentrumsområder og gang/sykkelbyen. Når det er sagt vil det alltid være stedegne forhold som 
gjør at det vil være behov for vurderinger av ulike art i detaljreguleringsprosesser.  
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