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Uttalelse fra Sandefjord kommune vedrørende 
konseptvalgnotat for fremtidig tinghusløsning i Vestfold 
 

Domstoladministrasjonen (DA) har bedt Sandefjord kommune om en uttalelse vedrørende Metier 
OECs Konseptvalgnotat (KVN) for framtidig tinghusløsning i Vestfold. Brev om saken og KVN ble sendt 
Sandefjord kommune den 04.10.2019. 
 
 
Svaret som følger ble behandlet av formannskapet den 5. november 2019 og er enstemmig 
vedtatt. 
 

Sandefjord kommune legger hovedvekt på disse tre forholdene: 

 
 Sandefjord er trafikk- og parkeringsvennlig, og har avklart sin nye togtrasé. Samtidig er 

vesentlige reiseutfordringer i Tønsberg ikke hensyntatt i grunnlaget for rangering under 
kriteriet «Tilgjengelighet reisetid for det rettssøkende publikum, ansatte og profesjonelle 
aktører». Tønsberg bør rangeres lavere på dette kriteriet. 
 

 Sandefjord kommune mener den ekstremt skjeve fordelingen av statlige 

arbeidsplasser i Vestfold er uheldig. Sandefjord kommune bør rangeres foran 

Larvik, og Tønsberg bør rangeres sist av vestfoldbyene under kriteriet 

«Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig 

tjenesteproduksjon». 

 

 For det jevne publikum vil det lett fremstå som om det også i det daglige arbeidet 
er «samrøre» mellom de ulike aktørene i justissektoren. Det vil være svært uheldig 
for vanlige folks tillit til rettsapparatet, dersom en slik oppfatning brer seg. For å 
motvirke dette, bør domstolen ligge i en annen by enn der politi/påtale har sitt 
hovedkontor 
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Innledning og bakgrunn 
 
Formannskapet i Sandefjord sluttet seg i sitt møte 29.08.2017 til forslaget om å slå sammen 
de fire tingrettene i Vestfold. Etter dette har kommunen hatt dialog med både DA og Vestfold 
tingrett. I tillegg har kommunen hatt kontakt med Metier OEC underveis i arbeidet med KVN.  
 
Sandefjord kommune har også spilt inn to kommunalt eide tomter som er velegnet for ny 
tingrett. På begge disse har kommunen og Spir Arkitekter utarbeidet mulighetsstudier. I 
tillegg har kommunen spilt en aktiv rolle for å sørge for at private tilbydere har kommet på 
banen med alternativer. Foreløpig har to private aktører spilt inn sine alternativer, der 
reguleringsarbeidet har kommet langt ved det ene alternativet . Ytterligere to privat aktører 
arbeider på skissestadiet, men kan komme på banen når prosessen rundt konkrete tomter 
og bygg starter i 2020. 
 
Det foreligger altså mellom fire og seks alternative lokasjoner i Sandefjord sentrum. Fire av 
disse ligger i et utviklingsområde innenfor et par minutters gangavstand fra nåværende og 
kommende jernbanestasjon. De to øvrige ligger i mer etablerte deler av sentrum, men begge 
innenfor 10 minuttersgrensen som fremgår av KVN. 
 
Ønsker DA å etablere tingrett i Sandefjord, vil kommunen bidra til tempo i 
reguleringsprosessen og samarbeide tett med alle aktuelle parter for å sikre en så optimal 
prosess som mulig. Hvis en av de to kommunale tomtene anses som mest velegnet, vil også 
Sandefjord kommune så raskt som mulig sørge for avklaringer på hvordan disse kan 
benyttes. Konfliktnivået rundt regulering er for øvrig lavt på de konkrete tingrettsbyggene 
som hittil er spilt inn. 
 
På denne bakgrunn mener Sandefjord kommune det er svært realistisk at et nybygg i 
Sandefjord, som oppfyller alle krav til en ny rettsbygning, kan realiseres innenfor tidsplanen 
som skisseres i KVN. 
 
Allerede i brev til DA datert 12.10.2017 signaliserte Sandefjord kommune at ønske om å 
tilrettelegge for et nybygg for Vestfold tingrett i Sandefjord. Å være vertskap for nye Vestfold 
tingrett er fortsatt et sterkt ønske.  
 
Sandefjord kommune håper DA faller ned på konseptvalgalternativ 2. DA ber om at 
uttalelsene rundt KVN knyttes til dette alternativet, og ikke til konseptvalgalternativ 1 eller 3. 
Sandefjord kommune forholder seg til DAs ønske, og utelater å kommentere annet enn 
alternativet som innebærer nytt tinghus i en av Vestfold-byene. 
 
 
 

Sandefjord kommunes kommentarer til konseptvalgnotatet 
 
Metier OEC har vektlagt seks kriterier for valg av lokalisering. Sandefjord kommunes 
kommentarer under er knyttet opp til hver av de seks kritereiene: 
 
 

a) Tilgjengelighet reisetid for det rettsøkende publikum, ansatte og profesjonelle aktører 
 

Sandefjord er trafikk- og parkeringsvennlig, og har avklart sin nye togtrasé. Samtidig er vesentlige 
reiseutfordringer i Tønsberg ikke hensyntatt i grunnlaget for rangering under kriteriet 
«Tilgjengelighet reisetid for det rettssøkende publikum, ansatte og profesjonelle aktører». 
Tønsberg bør rangeres lavere på dette kriteriet. 
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Kommunestyret i Sandefjord vedtok i juni kommunedelplan for Intercity-utbyggingen på strekningen 
Stokke-Larvik grense. Dermed er plassering både av fremtidig togtrasé og fremtidig jernbanestasjon 
avklart i Sandefjord. Den nye jernbanestasjonen i Peder Bogens gate får gangvei over 
Sandefjordsveien. Flere av de aktuelle tingrett-tomtene i Sandefjord kommune ligger altså innenfor 
et par minutters gangtid fra ny jernbanestasjon – og fra nåværende. Dette er forhold som ikke er 
hensyntatt i KVN, men som vil påvirke samlet reisetid. 
 
Det samme gjelder fra både nåværende og fremtidig busstasjon. Videre er et fortrinn ved en 
plassering på de aktuelle tomtene i Sandefjord, at reisetiden til Torp Sandefjord Lufthavn fra aktuelle 
tingrettstomter er 12-13 minutter. Torp har flere daglige flyavganger til blant annet Stavanger, 
Bergen, Trondheim, samt København, Amsterdam og Stockholm. 
 
Togstrekningen forbi Sandefjord, som også innebærer stopp ved Torp Sandefjord Lufthavn, har høy 
prioritet hos Bane Nor. Årsaken er at den ferdig utbygget tillater hyppigere togavganger på 
Vestfoldbanen, selv uten at strekningen gjennom Tønsberg er bygget ut. Strekningen gjennom 
Sandefjord kommune er ventet ferdigstilt i 2028.  
 
Verken i Tønsberg eller Larvik er trasévalg eller stasjonsplassering avklart, hvilket betyr at begge disse 
strekningene vil bygges ut senere. I Tønsberg har prosessen stanset helt opp, og hva som skjer videre 
er uavklart. I Larvik har kommunestyret vedtatt en kommundelplan, men etter innsigelser fra Bane 
Nor er saken sendt til departementet. Dermed er det også i Larvik stor usikkerhet. Sandefjord kan 
derimot tilby DA og Vestfold tingrett forutsigbarhet om hvordan byen fremstår, også etter utbygging 
av ny jernbane. 
 
Sandefjord kommune vil videre påpeke usikkerheten i reisetidsberegningene i KVN. Disse er gjort på 
bakgrunn av dagens rutenett med Vestfold kollektivtrafikk, et rutenett som jevnlig endrer seg. Slike 
endringer vil påvirke reisetidene som er lagt til grunn for KVN. Vestfold fylkeskommune har for øvrig 
nettopp vedtatt ny kollektivtrafikkplan for Sandefjord, som endrer rutetilbudet og vesentlig øker 
frekvensen på sentrale strekninger. 
 
Et annet forhold som endrer forutsetningene i KVN, er effekten av fremtidig Intercity-jernbane. 
Denne vil i stor grad påvirke reisetiden mellom Vestfold-byene. Sandefjord kommune stiller seg 
undrende til at en så vesentlig fremtidig endring ikke er hensyntatt i KVN. I dialogen med DA og 
Vestfold tingrett har Sandefjord kommune blitt informert om at det arbeides i et 30-års perspektiv 
med nytt tingrettsbygg. De siste 20 årene i perioden vil altså trafikkforholdene i Vestfold være 
vesentlig annerledes enn i dag. 
 
Ytterligere setter Sandefjord kommune spørsmålstegn ved at det ikke er tatt hensyn til effekter av 
rushtid, ei heller beregnet tid til å finne parkeringsplass eller avstand fra tinghus til parkering. Vi 
finner grunn til å påpeke dagens trafikkforhold i Tønsberg som et betydelig usikkerhetsmoment 
knyttet til reisetidene som er lagt til grunn i KVN. På de verste tidspunktene hverdager, som ofte vil 
sammenfalle med oppstart av rettsmøter, er det for eksempel saktegående kø inn til Tønsberg 
sentrum fra avkjøringsrampen ved E18 på Sem. Tilsvarende køproblemer gjelder alle hovedveier inn 
til Tønsberg. Derimot går det raskt å reise ut av byen. 
 
Tønsberg kommune har i årevis vært i prosess for å gjøre nødvendige og omfattende utviklingsgrep 
på veisystemet. Men som ved trasévalg for jernbane, mangler avklaring om sentrale veiløsninger. 
Situasjonen fremstår kanskje mer uklar etter enn før høstens kommunevalg. 
 
Dermed er det å forvente at Tønsbergs trafikkutfordringer varer i mange år til, mens reisetiden fra 
E18 og ned til aktuelle tingrettsarealer i Sandefjord er rask og forutsigbar. I tillegg til 
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rushtidsproblemer, fremstår også Tønsberg som mindre parkeringsvennlig enn de andre 
vestfoldbyene, med betydelig høyere parkeringsavgifter. 
 
I KVN opplyser utreder følgende: «Det er opplyst til utreder at majoriteten (mer enn halvparten) av 
advokater i Vestfold har kontorsted i Tønsberg». Dette er ikke dokumentert. Sandefjord kommune 
stiller spørsmål ved om dette er behandlet som en sannhet i arbeidet med KVN, og opplyser i denne 
sammenheng at fylkes største advokatfirma har kontor både i Tønsberg og Sandefjord. 
 
 
 

b) Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon 
 

Sandefjord kommune mener den ekstremt skjeve fordelingen av statlige arbeidsplasser i 
Vestfold er uheldig. Sandefjord kommune bør rangeres foran Larvik, og Tønsberg bør 
rangeres sist av vestfoldbyene under kriteriet «Retningslinjer for lokalisering av statlige 
arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon». 
 
 

Fordelingen av statlige arbeidsplasser mellom komunene i Vestfold er ekstremt skjev. Statlige 
arbeidsplasser gir både direkte og indirekte kommunene betydelig drahjelp på viktige områder som 
byutvikling, utdannelsesnivå og skatteinntekter.  
 
I KVN er plassering av statlige arbeidsplasser delt i to arbeidsregioner, Tønsberg (Færder, 
Holmestrand, Horten, Tønsberg og Re) og Sandefjord-Larvik. Allerede med denne beregningsmåten 
er skjevfordelingen i statlige arbeidsplasser tydelig mellom syd- og nordfylket. I tillegg har 
forskjellene økt markert i perioden 2008-2018. 
 
SSBs tabell 07979 er kilden til tallene. Bryter man tabellen ned på kommunenivå, blir situasjonen 
enda verre for Sandefjords del. Dette til tross for at Sandefjord er den mest folkerike kommunen i 
Vestfold, og slik sett burde vært en naturlig lokasjon for en betydelig andel av de 10 189 statlige 
arbeidsplassene i fylket. 
 
Tilsvarende trekker Tønsberg kommune opp tallene for den andre arbeidsregionen. I tabellen under 
er SSBs siste befolkningsstatistikk trukket inn for å vise antall statlige arbeidsplasser pr. 1000 
innbyggere fordelt på de fem kommunene som er aktuelle for nytt tinghus.  
 
Se tabell på neste side: 
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Figuren over er basert på følende tall. Horten 27.334 innbyggere og 1.219 statlige arbeidsplasser. Tønsberg  46.315 
innbyggere og 6.356 statlige arbeidsplasser. Sandefjord 63.518 innbyggere og 750 statlige arbeidsplasser. Larvik 47.179 
innbyggere og 997 statlige arbeidsplasser. Holmestrand 14.443 innbyggere og 181 statlige arbeidsplasser 

 
 
For Sandefjords del er situasjonen ytterligere forverret i senere tid. Sandefjord fengsel er besluttet 
nedlagt. Dermed forsvinner 14 statlige arbeidsplasser fra Sandefjord sentrum. I fremleggelsen av 
statsbudsjettet for 2020 foreslås det også å overføre skatteoppkreveren til staten. Det betyr at 
ytterligere 15 årsverk, i dag i kommunen, kan forsvinne fra Sandefjord. I de forslagene som er lagt 
frem flyttes disse arbeidsplassene ut av Sandefjord. 
 
Videre foregår en større omorganisering av Tolletaten. Denne skaper noe usikkerhet rundt 
arbeidsplasser knyttet til Tollregion-kontoret, som ligger rett ved Torp Sandefjord Lufthavn og 
omfatter ca 60 arbeidsplasser. 
 
Sandefjord kommune ber om at summen av alle forhold redegjort for under kriterium b), tillegges 
stor vekt når lokaliseringen av evt. nybygg for Vestfold tingrett skal besluttes. 
 
 

c) Rekruttering (lokaliseringens påvirkning på rekruttering av medarbeidere til 
domstolene) 

 
På dette punktet er kommunene rangert likt. Sandefjord kommune ønsker likevel å påpeke at 
gunstige boligpriser kan gjøre rekruttering av nytilsatte til Sandefjord enklere enn til Tønsberg. 
Eksempelvis er gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en enebolig i Tønsberg kroner 29.918, mens den 
i Sandefjord er kroner 24.587 (tall fra SSB pr. 3. kvartal 2019).  
 
 

d) Risikovurderinger, herunder reguleringsmessige forhold 
 
Sandefjord kommune har som nevnt spilt inn to kommunalt eide tomter som mulige lokasjoner for 
Vestfold tingretts nybygg. Velges det en løsning der Statsbygg skal bygge, kan tomter eid av private 
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utviklingsselskaper være mindre tilgjengelige enn tomter eid av kommunen. Velges en privat løsning, 
har kommunale tomter fordeler med tanke på hvordan prosessen kan kjøres mot ulike tilbydere. 
 
Ut over dette innebærer samtlige alternative plasseringer i Sandefjord at det bygges nye og 
tilpassede bygg, som dermed kan tilpasses tingrettens krav. De konkrete bygningene som til nå er 
spilt inn, innbærer også et lavt konfliktnivå rundt regulering. 
 
 

e) Effekter for domstolene og straffesakskjeden 
 
For det jevne publikum vil det lett fremstå som om det også i det daglige arbeidet er 
«samrøre» mellom de ulike aktørene i justissektoren. Det vil være svært uheldig for vanlige 
folks tillit til rettsapparatet, dersom en slik oppfatning brer seg. For å motvirke dette, bør 
domstolen ligge i en annen by enn der politi/påtale har sitt hovedkontor 
 
 
I behovsanalysen i KVN er behovet for uavhengige domstoler vektlagt. I NOU 2019:17 
problematiseres dette med private bindinger mellom aktørene i retten. I KVN nevnes at dette 
spesielt gjelder samlokalisering av funksjoner, men Sandefjord kommune finner det også riktig å 
understreke at samtlige av byene i Vestfold er relativt små som samfunn. Sjansen for at man møtes 
på andre arenaer enn arbeid er dermed betydelig.  
 
«I små rettskretser gjør det seg gjeldende en sårbarhet i tilknytning til habilitet og ulike bindinger 
mellom dommere og parter/aktører i saken. Det er grunn til å bemerke at det er en økende opp-
merksomhet rundt habilitetsspørsmål. Høyesterett har uttalt at utviklingen i rettspraksis viser at det 
nå skal noe mindre til for å konstatere inhabilitet etter den skjønnsmessige regelen om habilitet i 
domstolloven § 108 enn tidligere. Hvordan forholdet blir oppfattet av partene og allmennheten, 
tillegges nå også større vekt» (NOU 2019:17). 
 
For det jevne publikum vil det lett fremstå som om det også i det daglige arbeidet er 
«samrøre» mellom de ulike aktørene i justissektoren. Det vil være svært uheldig for vanlige 
folks tillit til rettsapparatet, dersom en slik oppfatning brer seg. For å motvirke dette, bør 
domstolen ligge i en annen by enn der politi/påtale har sitt hovedkontor. På denne bakgrunn 
bestrider Sandefjord kommune følgende konklusjon i KVN: «Uavhengighet utfordres ikke ved 
lokalisering i samme by i adskilte bygninger» 
 
Plasseres ny tingrettsbygning i Tønsberg, gir det også effekter for domstolene og 
straffesakskjeden som følger av utfordrende reiseforhold i Tønsberg. Disse er oppsummert 
under kriteriet Tilgjengelighet reisetid for det rettsøkende publikum, ansatte og profesjonelle 
aktører. I rushtid vil eksempelvis reisetiden fra sentralarresten på Sem trolig være kortere til 
Sandefjord enn til Tønsberg. Reiseveien for Agder lagmannsrett i Skien blir også vesentlig 
kortere ved et nybygg for tingretten plassert i Sandefjord fremfor Tønsberg. 
 
Vestfold fylke og Telemark fylke slås sammen til et fylke 1. januar 2020. KVN utreder ikke om  
det kan være aktuelt å tilknytte første instans domstolvirksomhet, som ligger i dagens Telemark, i 

framtidig tinghusløsning i dagens Vestfold. Skulle en slik prosess skje i fremtiden, vil 
imidlertid Sandefjord ligge mer sentralt plassert i den nye regionen enn Tønsberg.  
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f) Byutvikling 
 
Sandefjord kommune har vedtatt ny kommunedelplan for Intercity-utbyggingen. I 
forlengelsen av denne er byutvikling et sentralt område i kommuneplanen og i strategisk 
næringsplan. Kommunen setter på nyåret i gang med en byutviklingsplan, som blant annet 
omfatter områdene nord i sentrum, mellom nåværende og fremtidig jernbanestasjon. Mange 
forhold i dette området er for øvrig avklart allerede, så som høyder og arealer. 
 
I tråd med statlige føringer er Sandefjord sentrum i kommunens planer pekt på som et av de 
to satsningsområdene for næring. Det andre er området rundt Torp Sandefjord Lufthavn. 
Ambisjonene er høye for å utvikle sentrum videre. Men mens Tønsberg i mange år har fått 
betydelig drahjelp av statlige arbeidsplasser, har Sandefjord nylig mistet til sammen 41 
statlige arbeidsplasser som var plassert i bykjernen. 14 av dem følger av nedleggelsen av 
Sandefjord fengsel, 27 andre forsvant ut av sentrum da Skatt Sør nylig flyttet sin virksomhet 
til Fokserød, like ved E18. 
 
Sandefjord kommune er kritisk til at Tønsberg og Sandefjord sidestilles i rangeringen for 
byutvikling. Sandefjord har en positiv vekst i innbyggertall, og i SSBs fremskrivninger av 
befolkningstall ligger det inne en videre positiv vekst. Sandefjord har også et attraktivt og 
kompakt sentrum med sine kvaliteter, men særlig antallet kontorarbeidsplasser i sentrum er 
foreløpig lavt. Byutvikling er samtidig kritisk for at Sandefjord kommune skal fortsette sin 
positive utvikling. Et levende sentrum er en vesentlig attraktivitetsmotor for å tiltrekke riktig 
arbeidskraft for Sandefjords private næringsliv.  
 
Skal kommunen lykkes, trengs både de statlige arbeidsplassene Vestfold tingrett 
representerer, og også de økonomiske og samfunnsmessige ringvirkningene av dem. 
Sandefjord har dessverre en relativt høy andel arbeidsledige og uføre, og også et relativt lavt 
utdanningsnivå. Statlige arbeidsplasser med høye kompetansekrav, som dem Vestfold 
tingrett representerer, er viktige bidrag for at kommunen skal ha en riktig utvikling. 
 
To av de aktuelle tomtene som allerede er vist frem for Domstoladministrasjonen ligger i et 
svært spennende utviklingsområde i sentrum. Vestfold Tingrett har en unik mulighet til å bli 
et av de mest sentrale byggene i dette utviklingsområdet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Ole Gleditsch 
ordfører 
 
 
 
 
 


