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En bærekraftig kommuneplan

• Utvalgte bærekraftmål
• Utvidet/justert i 2020, Stoppe klimaendringene
• Arealstrategiene er førende for bolig og byutvikling



Omstilling haster

• FNs klimapanel (IPCC). Ny rapport mandag.
«Dagens IPCC-rapport er et atlas av menneskelig 
lidelse, en fordømmelse av mislykket lederskap i 
klimasaken»
- FNs generalsekretær Antonio Guterres

«Atmosfæren er på steroider, dopet på fossil energi»
- Petteri Taalas, Verdens meteorologiorganisasjon

«Dette vil treffe oss alle. Også i Norge. Det vil endre 
hvordan vi lager mat, bor, produserer og reiser. Og vi 
er nødt til nå å tenkte klimatilpasning i alt vi gjør»
- Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister

Kilde: FNs klimapanel: Tiden er i ferd med å renne ut –
NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer

https://www.nrk.no/urix/fns-klimapanel_-tiden-er-i-ferd-med-a-renne-ut-1.15871762


Energiavhengighet



Lokal hverdag

• Nedbygging (naturtap) har betydning
• Skog binder CO2
• 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 derfor også ta tid, og vi begynte for alvor i 2019. 



Status, ny arealdel

• www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
• Planprogram for kommuneplanprosessen fastsatt av 

kommunestyret 25.11.21
• Konsekvensutredningsarbeid pågår, 48 arealer
• Flere prosessledende vedtak foretatt eller «i tjømda»:

• «Boligtrippelen»
• Kommunens kvikkleirehåndtering
• Kartsone mot vassdrag og bekkeåpninger
• Fritidsbebyggelse (reserve, fortettingspotensial og bestemmelser)
• Areal til fornybar energi (solkraft)
• Oppfølging plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden
• Dekningsanalyse grønnstruktur
• Kartlegging av fortettingspotensialet i Andebu
• Kommunedelplan for mobilitet (alle avklaringer samferdsel) 

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


Sandefjord by

• Foreslåtte hovedgrep, jf. planprogrammet: 
• Bygge sentrumsnære leiligheter
• Lavere utnyttelsesgrad i småhusområder
• Bevare eneboligmiljøene med hager som er 

attraktive for familier, mindre 
eplehagefortetting.

• Boligbehovet kan i stor grad kan dekkes med 
fortettingsplaner i sentrum og utpekte områder i 
gang/sykkelbyen

• Mange eneboliger og andre typer småhus. Byen 
trenger leiligheter

• Et stort antall feltutbygginger vil underminere 
dette

• Mye dyrka mark og mange verdifulle 
grøntområder nær byen

• Styrke frikjøpsordning for grøntarealer i sentrum



Tettstedene

Stokke sentrum
• Innspill i en gitt radius fra sentrum kan 

vurderes, men…
• Meget god boligreserve i Stokke
• Fortettingsområder vedtatt i forrige 

kommuneplan. Store muligheter!

Andebu sentrum
• Noen arealinnspill vurderes
• Kartlegging av fortettingspotensialet: 

Store muligheter!
• Ny avgrensning sentrumsformålet?



Lokalsentre

• Meget god boligreserve i 
Kodal og Fossnes/Arnadal 

• Noen innspill vurderes
• Har vi de rette 

byggeområdene? Vurdere 
utveksling

• Store felt har vist seg 
vanskelig å realisere



Viktige plan- og utredningsarbeider

• Fire pågående planarbeider har stor 
betydning for ny arealdel:
• Prosjekt fortetting og transformasjon rundt Sandefjord by 

(fortetting 2)
• Kommunedelplan for mobilitet
• Kommunedelplan for byutvikling
• Stedsutviklingsprosjekt 

• Noen foreløpige funn…..



Hva vil næringslivet?



Hva vil utbyggerne?

• Forutsigbarhet og tydelige rammer
• Vite hva de har å forholde seg til når de kjøper 

opp eiendom
• Tydelige styringsdokumenter

• Tydelig kommuneplan
• Områdeplaner der det er hensiktsmessig

• Bygge hele kvartal/områder
• Fordel å kunne rive/endre noe av eksisterende 

for å bygge helhetlig
• Rom for gradvis utbygging
• Effektiv arealutnyttelse – større 

høyder og mer volum
• Mer offensiv kommune som lager 

egne planer f.eks. 
områdereguleringer

Kilde: Medvirkningsmøter og workshop med eiendomsutviklere og 
interesseorganisasjoner i Sandefjord



Hva vil innbyggerne ?

• Bevare strøksidentitet
• Ikke bygge «klosser» i småhusområdene
• Ikke overbelast veiene

• Flere bydelsparker
• Parker som ikke bare er for barn

• Forutsigbarhet fra kommunen
• Ønsker å være trygg på hva som kommer på naboeiendommen. Viktig at politikerne 

ikke vurderer hver enkelt sak for seg, men ser på helhet

• Passasjer og snarveier
• Politikere som tør å si nei til utbyggere
• Godt naboskap

Kilde: Medvirkningsmøter og workshop med eiendomsutviklere og interesseorganisasjoner i Sandefjord



Småhusområdene
• Noen ser mulighetene til drømmehuset sitt
• Noen ser muligheten til mange enheter og stor fortjeneste



Erfaringer fra administrasjonen

• Plankrav
• En del forespørsler fra mindre og moderate utbyggingsprosjekt for dispensasjon fra 

plankrav
• Fortetting i villastrøk uten reguleringsplan

• Mange og omfattende naboklager
• Uforutsigbart
• Gradvis ødeleggelse av kvaliteter i villastrøk

• Fortetting etter vedtatt reguleringsplan
• Fortsatt noen klager, men vesentlig færre enn i saker uten reguleringsplan
• Forutsigbart
• Større grad av tilpasningen til bygde og naturgitte omgivelser

• Planbehandlinger
• Tar tid og krever ressurser (privat og offentlig)
• Gir gode løsninger «Gullstandard»



Status i Sandefjord

Tilbud 
mangler?

Strategisk 
reserve?



Kommunens boligpolitikk

• «Boligtrippelen»
1 Arealjusteringer (vurdering av boligreserven) 
2 Konsekvensutredning av arealinnspill
3 Nærmere vurdering av foreslåtte fortettingsområder rundt SFJ by

• Mål
• Hensiktsmessig vekst (1% ?)
• Beholde og øke attraktivitet
• Beholde og øke arbeidsplasser
• Bærekraftig samfunnsutvikling



1 Arealjusteringer

• Sjekk ut denne: Boligpotensiale 2022 (arcgis.com)

• Viktig at boligreserven er realiserbar
• Tilpasset 1% årlig vekst

• Dvs. ca. 4000 boenheter i planperioden
• SSB har nedjustert prognosene (til ca. 0,5% årlig)

• Tilbakeføringer til LNF
• Forslaget kan gi oss et mulighetsrom til å:

• Stimulere til økt fortetting i by og tettsteder
• Vurdere nye (bedre?) arealinnspill 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5e730d609f334b498410ea02fb6b2d5e&extent=531004.1715%2C6545263.2231%2C612284.334%2C6584590.9684%2C25832


Arealjusteringer - vurderingskriterier

Nærhet til by/tettsted: Målt 
avstand til sentrum (luftlinje)

       
til tettsted, 0,5 km til 

lokalsamfunn

     
km til tettsted, 0,5-

1 km til 

     
over 2 km til 

tettsted og over 1 
Dyrka mark, antall dekar 0 0,1 - 5 daa Over 5 daa
Klimakonsekvens (CO2-utslipp Ingen Under 50 tonn co2 Over 50 tonn co2
Reguleringsstatus Vedtatt reg.plan Planarbeid Ikke varslet 



Arealjusteringer - Forslag

• Politisk sak desember 2021
• Allerede asfalterte flater er de beste å 

bygge ut
• Hovedsakelig arealer hvor regulering ikke 

er igangsatt
• Mange arealer med høy andel dyrka mark
• Enkelte arealer uten tilknytning til utvalgte 

tettsteder/lokalsamfunn 
• Oppfølging av politiske vedtak (jordvern 

++)
• Mulig å hindre nedbygging av 148 daa 

dyrka mark + CO2 besparelse på ca. 18 
000 tonn (over 20 år).  



2 Konsekvensutredning av arealinnspill

• Endelig administrativ innspillsfrist: 20.10.21
• Ca. 70 arealinnspill, ca. 30 – 35 utredes + div. kommunale 

behov i planperioden 
• Sjekk ut: Innspill til kommuneplan (arcgis.com)
• Gjennomgang andre behov (egen virksomhet)

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a3b5ee455a4f41a2aea4aca150b0d8f3&extent=560128.1244%2C6552516.1193%2C580448.165%2C6562348.0556%2C25832


Vurderingskriterier

Dyrka mark, antall dekar Ingen Dyrkbart Dyrka (antall daa)
Grønnstruktur, naturmangfold, 
tilgjengelighet sjø/vassdrag Bebygd, tun eller dyrka

Skog, vegetasjonsskjerm, buffer 
mot landbruk

Stor verdi natur, 
friluftsliv

Nærhet til by/tettsted: Målt 
avstand til sentrum (luftlinje)

under 2 km til by, 1 km 
til tettsted, 0,5 km til 

lokalsamfunn
2-3 km til by, 1-2 km til tettsted, 0,5-

1 km til lokalsamfunn

Over 3 km til by, 
over 2 km til 

tettsted og over 1 
km til 

lokalsamfunn
Miljøvennlig transport Lite bilbasert Middels bilbasert Svært bilbasert
Klimakonsekvens (CO2-utslipp 
over 20 år) Ingen Under 50 tonn co2 Over 50 tonn co2

Næring
I tilknytning til utvalgte 

satsningsområder
Utvidelse av et eksisterende 

næringsområde

Uten tilknytning 
til eksisternede 
næringsområde

Langsiktig utviklingsgrense i RPBA Innenfor Tilgrensende Utenfor

Vurderingskriterier



Kommunedirektørens anbefaling

1. Følgende arealer konsekvensutredes med tanke på mulig omdisponering til 
fremtidig boligformål:
• B04 – Sandkollen (Sandefjord)
• B07 – Rismyr syd (Kodal)
• B11 – Hoksrødveien (Andebu)
• B12 – Rismyrveien (Kodal)
• B14 – Storøyaveien (Sandefjord)
• B16 – Østre Holtet (Stokke)
• B19 – Krokemoveien (Sandefjord)
• B24 – Kroken vest (Sandefjord)
• B25 – Ragnhildrødveien (Stokke)
• B30 – Moveien (Sandefjord)
• B31 – Stokke prestegård (Stokke). Bolig + off./priv. tjenesteyting.
• B34 – Huvikskogen (Sandefjord)
• B39 – Rismyrveien 1C (Kodal)
• B43 – Svartsrød (Kodal)
• RPBA1 – Del av 422/3 og 93 (Stokke)
• RPBA2 – Kjoneåsen (Andebu)

2. Følgende arealer konsekvensutredes med tanke på andre formålsendringer:
• K01 – Vestfold golfklubb
• K02 – Torp lufthavn
• N01 – Haugan
• N03 – Lillevar
• N08 – Borgeskogen 1
• N10 – Borgeskogen 3
• O01 – Trollsåsveien
• O03 – Glassmesterløkka
• Utvidelse av Enga renseanlegg (LNF til off./priv. tjenesteyting)
• Utvidelse av Vårnes renseanlegg (LNF til off./priv. tjenesteyting)
• Utvidelse av Andebu bo- og behandlingssenter (LNF til off./priv.
• tjenesteyting)
• Møyland (bolig til off./priv. tjenesteyting)
• Mokollveien (bolig til off./priv. tjenesteyting)
• Areal til brannstasjon i Stokke (flere alternativer)
• Parkering ved Engø båthavn (LNF til samferdsel/parkeringsformål)
• Båthavn Roabukta (Bruk og vern av sjø/vassdrag til småbåthavn)
• Endret avgrensning av sentrumsformålet i Sandefjord, Stokke og Andebu



3 Stimulere til retningsstyrt fortetting

• Fortetting i sentrum og sentrumsnæreområder
• Sandefjord, Andebu og Stokke

• Utpeke områder hvor leilighetsbygg er ønskelig 
(Blå områder)
• Geografisk avgrenset og tydelige grenser
• Ikke «forbud» mot leilighetsbygg andre steder
• Forhåndsavklaring av volum/enheter

• Juridiske «oppmykning» av kommuneplanen på 
enkelte områder
• Betinger redusert plankrav i blå områder (plankravet foreslås å 

inntreffe ved 12 enheter)
• Minstekrav til prosjekt må være oppfylt (Uteopphold/rekreasjon, lys/lyd 

etc.)
• Begrensninger i volum (Høyde/etasjetall begrenset – vurdere om pbl’s

generelle høyder 9/8 meter skal økes for områdene til 10/10 – tilpasset 
tekniske krav til 3 etasjers bygg)

• Plankrav til større prosjekter
• Klart signal til utbyggere



Vern av attraktive småhusområder

• Avsetting av «røde områder» for å verne kvaliteter i 
eksisterende boligområder
• Geografisk og tydelig avgrenset

• Vern av området – ikke fredning av bygninger
• Ikke hindre eiendomsbesittere å fornye og utvikle eiendommen sin
• Hindre uønsket fortetting

• Juridisk vern med retningslinjer for evt. dispensasjoner
• Vil være behov for «sikkerhetsventiler»

• Liten eller ingen innvirkning på boligreserve
• Sterk virkning på attraktiviteten i området



Begrense «dårlige prosjekter»

• Innføring av maks %BYA i «fortettingssonen»
• Evaluering av dagens ordning med 100% BYA :

• Sjelden at 100% BYA oppnås – heller ikke tilsiktet
• Styring etter kvalitative regler f.eks. minste uteoppholdsareal har delvis fungert
• Sterkt press på fortetting og en del nabokonflikter
• «Kreative» utbyggere som forsøker å finne «hull» i regelverket
• 5-mannsboliger er lite aktuelt (4 eller 6)

• Anbefaling:
• Innføring av maks %BYA 40-50 (Høyere?)
• Presisering av de kvalitative kravene til prosjekter

• Redusering av maks %BYA i ordinære boligområder
• Evaluering av dagens ordning med 35% BYA

• Samsvarer dårlig med tradisjonell utnyttelse i mange eksisterende områder
• Uforutsigbar fortetting
• Nabokonflikter
• Redusert attraktivitet over tid

• Anbefaling:
• Gjennomføre en gradvis reduksjon av %BYA

• Første trinn: generell %BYA reduseres fra 35% til 30%
• Vurdere ytterligere reduksjon til 25% i enkelte områder hvor 30% BYA vil føre til uønsket fortetting.



Planjussen - oppsummering

• Arealformål i kommuneplanen (Blå, råd og grå områder)
• Implementering som bestemmelsesområde eller egne formål

• Justering av planbestemmelser
• Endre plankrav generelt til maks 4 enheter uten plankrav
• Plankrav for «blå» områder kan utbygges med 12 enheter uten plankrav
• Nye bestemmelser til «blå, røde og grå» områder (Disse vil få andre og juridiske 

riktige benevnelser i bestemmelsene)
• Innføring av maks %BYA i fortettingssonen
• Reduksjon av generell %BYA i boligområder forøvrig



Fremdrift

• Håper å kunne fremme planforslag til politisk behandling før 
sommeren

• Høring høst 2022
• Sluttbehandling vår 2023



Medvirkning

• Møter med Kodal, Andebu og Bokemoa NMU vår 2022
• Sandefjord planforum
• Folkemøter i høringsperioden (høst 2022)
• Medvirkning i parallelle prosjekt (mob.plan, stedsutvikling, 

byutviklingsplan etc.)
• Møte med regionale myndigheter
• Politiske orienteringer
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