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Bakgrunn

• Fra kommunal planstrategi 2020 -
2023: «Kommuneplanens arealdel 
revideres for temaene bolig og 
byutvikling»

• Samfunnsdelens mål er førende, 
inkl. kommunens arealstrategier

• Bærekraftmål og nasjonale føringer

• Statlige og regionale planer og 
retningslinjer 

• Målsettinger i delplaner (f.eks. 
klima og energiplan)



Fra liten til stor

• Befolkning: Nr. 14 i Norge
• Nr 1. i Vestfold og Telemark
• Fra en småbykommune, 

stasjonsbykommune og en 
landkommune til en stor
kommune

• Et konglomerat med én by (i 
vekst), hyggelige tettsteder (i 
vekst) og lokalsamfunn som 
utvikler seg (i eget tempo). 



Hvorfor er vi attraktive?

• God beliggenhet nasjonalt. Nærhet til Oslo, men også til 
kontinentet. 

• Godt klima
• God infrastruktur
• Godt arbeidsmarked (100% arbeidsplassdekning)
• Gode bo- og oppvekstmiljøer
• Enklere og roligere enn storbyen, men…

• Ting skjer (aktiviteter og arrangementer), mangfoldig kultur og idrettsliv
• Spennende og urbane sentrumsområder
• Nærhet til sjøen, og det er mulig å få båtplass
• Nærhet til store sammenhengende friområder, og mindre lekeplasser
• Fortsatt relativt enkelt å transportere seg rundt 



Hvordan forbli attraktiv?

• Vi kan ikke bare skumme fløten av befolkningsveksten: 
• Ikke bo på landet nær sjøen, Fjordbyen må oppleves.
• Regulerer vi grøntarealer og forbedrer tilgjengeligheten til 

sjøen i takt med befolkningsøkningen?
• Er servicetilbudet godt nok i tettsteder og lokalsamfunn?
• Biltrafikken er forventet å øke med 14% innen 2030 uten 

tiltak
• Tilbyr vi de rette boligene?
• Mange gamle skolebygg
• Dekker vi tertiær- og kvartærnæringenes behov? 
• Har vi nok offentlige arbeidsplasser?

• Planleggingsevne og investeringsevne
• Fleksibel kulturarena, nytt bibliotek, nytt utdanningstilbud, 

sjøbad, opprusting av gater og torg, nye skolebygg?
• Vi må ikke forringe de gode bo- og oppvekstmiljøene vi har, de 

«beste» områdene er kanskje allerede bebygd?
Bilde: Beach, Oslo, Norway | Mapio.net

https://mapio.net/pic/p-23365315/


Kommuneplanens arealdel skal:

• «Være et verktøy for å oppnå 
kommunens målsettinger»

• Samle trådene fra (utvalg):
• KDP mobilitet
• KDP byutvikling
• Fortettingsarbeid
• Klima/energi og klimatilpasning

• Ha et særskilt fokus på bolig 
og byutvikling

• Kun arealdelen som skal 
rulleres. Gjeldende 
samfunnsdel er førende



Lokale planer og føringer

• Kommunedelplan for byutvikling i 
Sandefjord (byutviklingsplan)

• Kommunedelplan for mobilitet 
(mobilitetsplan)

• Stedsutvikling for kommunens 
tettsteder og lokalsentre

• Fortetting, transformasjon og 
knutepunktutvikling



Andre føringer for planarbeidet

• FNs bærekraftsmål
• Statlige og regionale føringer og 

forventninger (SPR, RPBA m.fl.)
• KMDs nye veileder for arealdelsarbeid
• En klimavennlig kommuneplan

• Tilrettelegge for fortetting i utvalgte områder
• Videreutvikle eksisterende byer og tettsteder
• Konsekvent bruk av gjeldende arealstrategier 

vurderes som en viktig forutsetning for ambisjonen 
om en bærekraftig utvikling.



Innsigelser

• Et fremtidig planforslag som ikke hensyntar følgende kan gi 
grunnlag for innsigelse (fra statlige og regionale myndigheter): 
• At utbyggingsmønstre og transportsystemer ikke fremmer kompakte byer og tettsteder 
• At det i by- og tettstedsområder ikke er lagt særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting 

og transformasjon.
• At potensialet for fortetting og transformasjon ikke er utnyttet før nye utbyggingsområder 

tas i bruk.
• At nye utbyggingsområder ikke styres mot sentrumsnære områder.
• At infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken ikke er prioritert i planleggingen.
• At planleggingen ikke bidrar til målet om at persontransportveksten i byområdene skal tas 

med kollektivtransport, sykkel og gange



Arealstrategier

Følgende arealstrategier (vedtatt i 2018) vil være førende for 
arealbruksvurderingene:
• 1. Begrense nedbygging av dyrka og dyrkbar mark. 
• 2. Sikre viktig grønnstruktur, naturmangfold og tilgjengelighet til sjø og 

vassdrag. 
• 3. Styrke eksisterende by og tettsteder, med særlig fokus på å utvikle 

Sandefjord sentrum som motor for næringsutviklingen i kommunen. 
• 4. Tilrettelegge for miljøvennlige og fremtidsrettede transportløsninger. 
• 5. Utvikle Fokserød/Torp som regionalt næringsområde. 
• 6. Begrense konsekvensene av klimaendringene.



Hovedmålsetting

• Hovedmålsettingen med arealdelsrulleringen er å tilrettelegge 
for bærekraftig samfunnsutvikling som gjør Sandefjord 
kommune til en attraktiv og klimavennlig bo- og 
næringslivskommune.

• Vi skal:
• Ta godt vare på eksisterende innbyggere!
• «… legge til rette for at det skal være enkelt og attraktivt å bosette seg i kommunen. 

Det skal være bomuligheter i alle prisklasser, og legges spesielt til rette for at unge i 
alderen 20-40 år ønsker å bosette seg i kommunen» (Strategisk næringsplan)



Bilde: dagensperspektiv.no

Strategiske valg i planarbeidet



Status - SSBs arealprofiler

• Mange nye boliger, ca. 380 i året. Vesentlig mer enn i 
Larvik, Porsgrunn og Skien f.eks.

• Vi er i det lavere sjiktet for leiligheters andel av 
boligmassen (18%)

• 37% av nye boliger er blokkleiligheter (siste 4 år). Dette er 
lavere enn i de fleste utvalgte kommunene. Drammen, 
Fredrikstad, Porsgrunn og Lillestrøm er alle +/- 50%. 
Tettstedsområdene er «tynt bebodd» hos oss 
sammenlignet med utvalget. 

• Vi har den høyeste andelen kommunale boliger i utvalget 
(5,5%). 

Indikatorer (2020 - hele kommunen) Sandefjord Tønsberg Larvik Skien Horten Aalesund Drammen Fredrikstad Moss Kristiansand Porsgrunn Lillestrøm
Nye boliger siste 4 år 1518 1772 913 934 488 1516 1790 2221 1455 2924 588 2463
Nye fritidsboliger siste 4 år 59 3 159 24 8 53 10 82 28 99 68 3
Antall bosatte i tettsted 87 % 87 % 81 % 91 % 95 % 88 % 97 % 93 % 96 % 95 % 95 % 92 %
Andel boliger i blokk 18 % 18 % 15 % 20 % 19 % 20 % 31 % 17 % 29 % 26 % 19 % 25 %
Andel nye boliger i blokk siste 4 år 37 % 54 % 44 % 37 % 32 % 25 % 53 % 55 % 79 % 55 % 46 % 51 %
Andel som jobber i hovedsentrum i egen 
kommune 8,2 % 9,3 % 6,9 % 10,4 % 9,3 % 15,4 % 7,0 % 12,1 % 6,0 % 20,3 % 9,7 % 4,5 %
Andel over 60 år 25 % 24 % 28 % 26 % 27 % 23 % 23 % 25 % 26 % 21 % 26 % 20 %
Kommunale boliger 5,5 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 3,8 % 4,3 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 4,3 % 4,4 % 3,0 %
Bosatte pr. km2 tettsted 1,782 1,934 1,629 1,87 2,20 1,82 2,55 1,87 2,11 2,22 1,62 2,38


Ark1

		https://public.tableau.com/profile/statistisk.sentralbyr.statistics.norway.#!/vizhome/vis-arealprofiler_15861747507120/AREALPROFILERFORSIDE

		Indikatorer (2020 - hele kommunen)		Sandefjord		Tønsberg		Larvik		Skien		Horten		Aalesund		Drammen		Fredrikstad		Moss		Kristiansand		Porsgrunn		Lillestrøm

		Nye boliger siste 4 år		1518		1772		913		934		488		1516		1790		2221		1455		2924		588		2463

		Nye fritidsboliger siste 4 år		59		3		159		24		8		53		10		82		28		99		68		3

		Antall bosatte i tettsted		87%		87%		81%		91%		95%		88%		97%		93%		96%		95%		95%		92%

		Andel boliger i blokk		18%		18%		15%		20%		19%		20%		31%		17%		29%		26%		19%		25%

		Andel nye boliger i blokk siste 4 år		37%		54%		44%		37%		32%		25%		53%		55%		79%		55%		46%		51%

		Andel som jobber i hovedsentrum i egen kommune		8.2 %		9.3 %		6.9 %		10.4 %		9.3 %		15.4 %		7.0 %		12.1 %		6.0 %		20.3 %		9.7 %		4.5 %

		Andel over 60 år		25%		24%		28%		26%		27%		23%		23%		25%		26%		21%		26%		20%

		Kommunale boliger		5.5 %		5.0 %		4.8 %		4.7 %		3.8 %		4.3 %		4.4 %		3.9 %		4.7 %		4.3 %		4.4 %		3.0 %

		Bosatte pr. km2 tettsted		1.782		1.934		1.629		1.87		2.20		1.82		2.55		1.87		2.11		2.22		1.62		2.38



https://public.tableau.com/profile/statistisk.sentralbyr.statistics.norway.



Befolkningsutvikling (2000 - 2020)

Befolkningsvekst kommunen = ca. 1% 
årlig. Nokså stabilt, men….

Stor forskjell mellom grunnkretser:

3% årlig vekst siste 20 år i og nær Sandefjord sentrum, 
men hovedsakelig i enkelte grunnkretser: 

Sentrum: Fra 428 personer i 2001 til 1149 personer i 
2019. + 9,4% årlig!

Noen utenfor sentrum, hovedsakelig der har vært 
større feltutbygginger

Andebu sentrum: Årlig + ca. 3%

Stokke sentrum: Årlig + ca. 4,5%



Befolkingsfremskriving SSB

• Generelt (2020 – 2050)
• Nedjustert vekst
• Nasjonalt: Veksten skjer i sentrale strøk. Ingen 

vekst i distriktene. Vi er midt i mellom.
• + 8 423 innbyggere på 30 år = årlig 

vekst på 0,45%
• En halvering av veksten
• Veksten er i aldersgruppa 60 år + 
• Til sammenligning:

• Tønsberg + 9000 pers
• Holmestrand + 5000 pers
• Larvik + 3000 pers
• Porsgrunn + 3000 pers
• Skien + 3500 pers
• Horten + 2000 pers



Boligbehov 2023 - 2035

• Hva skal vi planlegge for?
• 12 år
• 1% vekst = ca. 8000 nye 

innbyggere i planperioden
• Ca. 2 personer pr bolig
• Ja, da trenger vi ca. 4 000 boliger

• Men med SSBs prognoser 
trenger vi kun ca. 2 000 
nye boliger …



Kommunens boligreserve

• Total boligreserve pr. februar 2021: Ca. 7 500 
enheter (alle kjente prosjekt).  Realistisk 
boligreserve 2023 – 2035 = ca. 5 500 enheter

• Hvorfor fortsatt så stor? 
• Stadig flere «ukjente» fortettingsprosjekter
• Fortettingsprosjektene kan komme «overalt»

• I tillegg: Boligreserve i RPBA-områder (ikke 
omdisponert) på ca. 2 000 enheter

• Hva gjør vi?
• Omdisponere langsiktige RPBA-reserver?
• Nye arealer + «utveksling»?
• Satse på fortetting/transformasjon med 

leilighetsbygg?



Fortettingspotensial Sandefjord sentrum



Fortetting i og nær sentrum

• Hvis fortettingsrapporten legges til 
grunn trenger vi ikke storstilt fortetting 
i eksisterende boligområder/ 
småhusområder

• Frikjøpsordningen for grøntarealer i 
Sandefjord sentrum virker



Boligbygging: Anbefalinger

• Vi må ikke forringe de kvalitetene som gjør at målgruppen 20 
- 40 år ønsker å bo her!
• Lys, luft, plass, hage
• Nei til eplehagefortetting i områder dominert av småhusbebyggelse?
• Bør BYA utenfor GS-byen ned? Vi har opphevet mange gamle planer 
• Også legge inn bevaringsområder, men hva betyr det?

• Bør vi bygge boliger som gjør at eldre tidligere ønsker å bo 
«enklere»?

• Forutsigbar fortetting
• Et stort antall feltutbygginger vil underminere 

fortettingsprosessen
• Ny vurdering ift. utveksling av arealer, f.eks:

• Byggeområder på dyrka mark ut?
• Der planarbeid ikke er igangsatt/realistisk
• Utbygginger som strider mot kommunens arealstrategier
• Forventninger om økt fortetting/transformasjon



Anbefaling Sandefjord by

• Foreslåtte hovedgrep: 
• 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



Anbefaling tettstedene

Stokke sentrum
• Innspill i en gitt radius fra sentrum kan 

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

kommuneplan

Andebu sentrum
• Innspill i en gitt radius fra sentrum?
• Behov for en nærmere vurdering av 

fortettingspotensialet



Anbefaling lokalsentre

• Meget god boligreserve i 
Kodal og Fossnes/Arnadal 

• Innspill, men i en gitt 
radius?

• Har vi de rette 
byggeområdene? Vurdere 
utveksling

• Store felt har vist seg 
vanskelig å realisere



Andre tema i rulleringen



Fritidsboliger

• Det er i hovedsak ikke ønskelig med innspill til omdisponering 
av nye arealer til fritidsbebyggelse, men det kan bli aktuelt å 
vurdere enkelte innspill til “infillområder” mellom eksisterende 
hyttefelt dersom kommunen mottar innspill om dette. Ny 
fritidsbebyggelse bør fortrinnsvis kun tillates gjennom regulert 
fortetting innenfor eksisterende byggeområder 
(fortettingsplaner).

• Som et ledd i planarbeidet skal det gjennomføres en 
kartteknisk studie av fortettingspotensialet 
innenfor eksisterende byggeområder



Offentlig/privat tjenesteyting

• Vurdere behovet for nye sykehjemsplasser 
og omsorgsboliger/senterleiligheter i 
Stokke og Sandefjord planperioden. 

• Vurdere arealbehov for dagaktivitetssenter, 
nye lokaler til hjemmetjenesten, tilrettelagte 
boliger, «leie til eie»-boliger, og rus-
/psykiatriboliger. 

• Foreta arealomdisponeringer som følge av 
foreløpige konklusjoner fra arbeidet med ny 
skole og barnehagestruktur, herunder nye 
skoletomter og etterbruk av eksisterende 
tomter. 

• Vurdere fremtidig organisering og 
stasjonsstruktur for Sandefjord brann og 
redning, inkl. vurdering av arealbehov til ny 
brannstasjon.



Næring og handel

• Lage en oppdatert oversikt over 
næringsreserver (regulerte og 
uregulerte) som inkluderer kommunens 
sentrumsområder

• Vurdere hvilke typer 
handel/handelskonsepter som kan 
tillates/ikke tillates utenfor 
sentrumsområdene.

• Vurdere arealinnspill til nye 
næringsområder og utvidelser av 
eksisterende næringsområder.

• Kun 8,2% jobber i hovedsentrum i egen 
kommune. Er det et skifte på gang? 

• Mer hjemmekontor, hyttekontor, 
workation? Foto: www.tenksandefjord.no



Samferdsel

• Ta grep for å motvirke 
stipulert vekst i biltrafikken 
(+14% i 2030, Rambøll)

• Følge opp føringer fra 
mobilitetsplanarbeidet:
• Helhetlig areal- og 

transportplanlegging
• Evt. nye veier og GS-veier
• Trafikksystemet i Stokke
• Ny mobilitet
• Parkeringsbestemmelser

• Vurdere arealbehov Torp 
lufthavn 

Bilde: The Ruffian Brown el-sykkel – Ranheim Fritid AS

https://www.ranheimfritid.no/produkt/the-ruffian-el-sykkel-brown/


Grønnstruktur

• Foreløpige konklusjoner fra 
arbeidet med en dekningsanalyse 
for grønnstruktur søkes 
implementert i 
kommuneplanforslaget.  

• Oppdatere temakart for natur
• Implementere foreløpige 

konklusjoner fra arbeidet med 
plan for rekreasjon og 
tilgjengelighet i Indre 
Sandefjordsfjord. 

• Vurdere innspill til merking av 
kyststier, grøntområder langs 
bekker med oppgraderingsbehov 
og ny grønnstruktur



Sjøarealene

• Justere arealformål i sjø og 
tilhørende landarealer med 
tilhørende bestemmelser

• Justere byggegrensen mot sjø 
i tråd med nye planvedtak og 
vurdere omdisponering av 
arealformålet mellom 
byggegrensen og sjøen til 
LNF/grønnstruktur.

• Implementere anbefalinger fra 
arbeidet med 
småbåthavnutredningen, 
herunder behovet for nye 
båtplasser/båthavnutvidelser. 



Risiko og sårbarhet

• Se til at faresoner og 
sikringssoner 
(hensynssoner) er 
oppdatert.

• Vurdere innspill/tiltak fra 
utredningsarbeidet for 
stormflo i indre del av 
Sandefjordsfjorden



Framdrift

Milepæler planprosess Når? 
Politisk behandling forslag til planprogram (hovedutvalg og 
Formannskap) 

Juni 2021 

Varsel om oppstart av planarbeid. Forslag til planprogram sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn (6 + 3 uker) 

Juni 2021 

Frist for innspill til planprogram inkl. arealinnspill  September 2021 
Fastsettelse av planprogram Oktober/november 2021 
Medvirkningsmøter Januar – februar 2022 
Vurdere og konsekvensutrede arealinnspill, gjennomføre 
utredningsarbeid og utarbeide planforslag 

Oktober 2021 –  
April 2022 

Politisk 1. gangsbehandling April – juni 2022 
Høring/offentlig ettersyn (6 + 3 uker) Juni - september 2022 
Vurdere høringsinnspill og bearbeide planforslaget Høst 2022 
Politisk 2. gangsbehandling i formannskapet November 2022 
Sluttbehandling i kommunestyret  Desember 2022  

 

• Innspillsfrist: Mandag 6. september!
• www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan

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