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 •  Kommuneplan (areal og samfunnsdel) Sandefjord 
2014-2026 ble vedtatt 22 .05 .2014 .

Kommunal planstrategi skal i henhold til plan – og byg-
ningsloven utarbeides og vedtas senest ett år etter at 
kommunestyret er konstituert . Regelen om ett års frist 
er knyttet til ønsket om å etablere en fireårssyklus der 
dokumentene, nasjonale forventninger og regional og 
kommunal planlegging, regional planstrategi og kom-
munal planstrategi følger hverandre og legges til grunn 
i kommunestyreperioden . Samtidig sier loven at slik 
planstrategi skal vedtas minst en gang . pr . valgperiode . 
Planstrategiene kan altså revideres ved behov, utenom 
den faste syklusen, kommunen må da selv vedta frem-
drift og vedtaksdato . For Sandefjord vil ny planstrategi 
komme utenom den faste fireårssyklusen . Kommunal – 
og moderniseringsdepartementet har bemerket at der-
som kommunen finner det hensiktsmessig å benytte 
mer tid enn ett år, for å sikre god forankring og kvalitet 
på planstrategien har de ingen innvendinger mot dette . 
Nytt kommunestyre ble konstituert 19 . oktober 2016 .  

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet 
i kommunen . Den skal gi retning til utviklingen, og 
andre planer skal bidra til å gjennomføre målene den 
setter . Samfunnsdelen omhandler kommunens visjon 
og overordnede målsettinger om samfunnsutviklingen 
og gir føringer for arbeidet innenfor de forskjelli-
ge kommunalområdene og for kommuneplanens 
arealdel . Arealdelen gir igjen føringer for arealbruken i 
reguleringsplanene . Kommunen kan i tillegg utarbeide 
kommunedelplaner for bestemte temaer eller områder . 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir 
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år 
eller mer, og revideres årlig . Økonomiplanen etter kom-
muneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen . Rådman-
nen har vurdert om økonomiplanen skal inngå som en 
del av kommuneplanens handlingsdel . Økonomiplanen 
skal omfatte minst de fire neste budsjettårene . Den 
skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forven-
tede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden . 
I Stokke og Andebu kommune var økonomiplanen en 
integrert del av handlingsdelen . Sandefjord kommune 
har valgt å ha dette adskilt . Når økonomiplanen er en 
integrert del av handlingsdelen er det en høringsfrist 
på minst 30 dager før kommunestyrets behandling . For 
økonomiplanen er høringsfristen minst 14 dager . Den 
lengre høringsfristen vil medføre utfordringer knyttet 

til at hvordan forslaget til økonomiplan kan ta hensyn 
til forslag som kommer i forhold til fremleggelsen av 
statsbudsjettet . Rådmann vil legge praksisen i tidligere 
Sandefjord kommune til grunn slik at økonomiplan ikke 
blir en integrert del av handlingsdelen . Handlingsdelen 
skal likevel rulleres hver høst i forbindelse med det 
årlige budsjettvedtaket . 

1.3 Prosess
Arbeidet med kommuneplan startet med behandling 
av sak 16/17 i kommunestyret 21 . mars 2017 . Sak om 
«Kommuneplan, oppstart av planstrategi og planpro-
gram» har følgende vedtak: 
 1.  Saken tas til orientering . Formannskapet skal være 

politisk styringsgruppe for kommuneplanarbeidet . 

 2.  Rådmannen bes om at det igangsettes en 
prosess for å få revidert gjeldende bestemmelser 
og retningslinjer i de tre kommunedelplanene i 
Sandefjord, Stokke og Andebu til ett sett felles 
bestemmelser som kan gjelde for hele den nye 
kommunen . Dette arbeidet bes gjennomført så 
raskt som mulig uavhengig av kommuneplanarbei-
det for øvrig . 

 3.  Kommuneplanarbeidet bes gjennomført slik at 
kommuneplanen kan vedtas innen utgangen av 
2018 . 

I saksutredningen ble kommuneplanperioden satt til 
2019-2025 . Det anbefales at planperioden settes til 
2019-2030, slik at planen kan ha et lengre strategisk 
blikk i forhold til analyse av utviklingstrekk, utfordringer 
og planbehov . 

Arbeidet har vært organisert med administrativ 
prosjektgruppe, med rådmannens ledergruppe som ad-
ministrativ styringsgruppe, formannskapet som politisk 
styringsgruppe og kommunestyret som oppdragsgiver . 

1.4 Medvirkning
I arbeidet med planstrategien har kommunen hatt 
dialog med regionalt planforum (fylkeskommunen, 
fylkesmann, vegvesen m . fl .) Sandefjord kommune har 
valgt å avvente en bredere medvirkning til kommune-
planens samfunnsdel og prosessene som kommer i 
etterkant av planstrategien .  

Planstrategien for Sandefjord 2017-2019 forteller hvilke 
overordnede strategiske grep og planer Sandefjord 
kommune prioriterer de kommende to-tre årene . 
Strategien er ikke en plan, men bør omfatte en drøfting 
av kommunens strategiske valg knyttet til samfunns-
utvikling, herunder langsiktig arealbruk, klima – og 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurde-
ring av kommunens planbehov i valgperioden (plan- og 
bygningsloven § 10) .

1.1 Oppbygging av planstrategien
Planstrategien er bygd opp slik at formål og rammer for 
planstrategien først blir presentert . Deretter vises til 
overordnede føringer med betydning for kommunens 
planarbeid i kapittel 2 . Kapittel 3 viser til utviklingstrekk 
og utfordringer for kommunen, og er bygd opp etter 
Oversiktsdokumentet som er i ferd med å utvikles, og 
som skal danne et kunnskapsgrunnlag for kommunens 
videre planarbeid . Sandefjord kommunes planbehov 
i perioden 2017-2019 samt forslag til videre fremdrift 
frem mot rullering av kommuneplanen, er beskrevet i 
kapittel 4 .

I tillegg ligger vedlagt 3 bilag til saken . Bilag 1 viser 
grunnlag for befolkningsvekst i perioden fremover, 
bilag 2 viser boligbehovsberegningene som ligger til 
grunn i planstrategien og bilag 3 viser pågående arbeid 
og reguleringsplaner innenfor arealplanarbeidet, som vil 
pågå i kommende toårsperiode uavhengig av tidspunkt 
for rullering av arealdelen .

1.2 Ny kommune, ny kommuneplan, status  
gjeldende kommuneplaner
Fra 1 . januar 2017 ble Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommuner slått sammen til nye Sandefjord kommune . 
Forhandlingsutvalgets utredning signert 19 .12 .2014 (pkt . 
4) oppgir mål for den nye kommunen og presiserer 
samtidig at «kommunenes planverk skal gjelde inntil 
nytt, felles planverk blir vedtatt i ny kommune» . 
 •  Kommuneplan (areal og samfunnsdel) Stokke 

2016-2025 ble vedtatt 02 .11 .2015 . 

 •  Kommuneplanens samfunnsdel Andebu 2014-2016 
ble vedtatt 16 .12 .2014

 •  Kommuneplanens arealdel Andebu 2014-2026 ble 
vedtatt 17 .02 .2016 .

1
FORMÅL OG RAMMER  
FOR PLANSTRATEGIEN
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2
OVERORDNEDE FØRINGER  
SOM HAR BETYDNING FOR  
KOMMUNENS PLANBEHOV

2.1 FNs bærekraftsmål 
Den 1 . januar 2016 trådde de nye bærekraftsmåle-
ne(SDG) i kraft . De nye bærekraftsmålene ser miljø, 
økonomi og sosial utvikling i sammenheng . Målene 
kombinerer kampen mot fattigdom med fornyet 

innsats for å ta vare på miljøet, sikre tilgang til vann og 
energi, skape arbeidsplasser og sikre bærekraftig for-
valtning av verdens hav . FNs bærekraftsmål er verdens 
felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 . 

2.2 Nasjonale forventninger
Nasjonale forventinger for regional og kommunal 
planlegging jfr . plan og bygningsloven §6 .1 ble vedtatt 
ved kongelig resolusjon 12 . juni 2015 . De nasjonale 
forventningene skal leggers til grunn for kommunale 
planstrategier og planer . Forventingene er knyttet til 
følgende hovedtema:

Gode og effektive planprosesser
Regjeringen legger vekt på raskere prosesser for plan-
legging av bolig, næring og samferdsel . Kommunene 
oppfordres til tidlig involvering i planarbeid og å bruke 
samtidig behandling av plan og byggesak, samt å sikre 
tilgang på digitale plankartdata .

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
Regjeringen vektlegger at kommunal planlegging er 
viktig for å begrense energibruk og klimagassutslipp . 
Det legges også vekt på effektiv arealbruk og samord-
net areal- og transportplanlegging og tverrsektoriell 
risiko og sårbarhetsanalyser, aktiv forvaltning av natur 
og kulturminneverdier . Jordvern fremheves som viktig, 
men skal balanseres mot storsamfunnets øvrige mål .
Kommunene har en sentral rolle i å tilrettelegging for 
næringsutvikling .

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
Arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å redusere 
arealforbruk og transportbehov, hindre byspredning, 
styrke grunnlag for kollektivtransport og gange .
Regjeringen har forventinger om at kommunene støtter 
opp om nasjonale jernbaneløft som intercitysatsingen 
gjennom høy arealutnyttelse rundt stasjonsområdene 
og at kommunene legger til rette for å utvikle levende 
by- og sentrumsområder . Gjennom planlegging kan det 
legges til rette gode lokalsamfunn som fremmer helse, 
miljø, mer aktivitet og universell utforming .
 

2.3 Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Vestfold utarbeider hvert år «Statlige 
forventninger til kommunene i Vestfold» basert på 
lovverk og politiske retningslinjer . Dette er en samlet 
formidling av statlige styringssignaler, og de viktigste 
temaene for 2017 er: 

 •  Vestfold har landets beste arealer for  
matproduksjon

 •  Redusere utslipp klimagasser

 •  Klimatilpasning

 •  En streng og langsiktig strandsoneforvaltning

 •  Naturmangfoldloven

 •  Behovsstyrt arealplanlegging

2.4 Fylkeskommunale planer
Regional planstrategi for Vestfold 2016-2020 ble 
vedtatt i fylkestinget september 2016 . De prioriterte 
oppgavene her er: 

 •  Gjennomføre de regionale planene som allerede er 
utarbeidet

 •  Utarbeide ny regional plan for transport

 •  Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014 
revideres . 

 •  Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 
evalueres og revideres . 

 •  Det etableres et prosjekt/program der målset-
tingene er å forbedre unges grunnlag for voksenlivet . 
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3
UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

Kommunal planstrategi skal drøfte utviklingstrekk i 
kommunen som samfunn og organisasjon, som grunn-
lag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden . 
Lov om folkehelsearbeid(folkehelseloven)fastslår at en 
oversikt over helsetilstand og påvirknings-faktorene 
skal «inngå som grunnlag for arbeidet med kommunal 
planstrategi», jfr . § 6 . En drøfting av kommunens  
folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf . plan- 
og bygningsloven § 10-1 .

Statistikk og datagrunnlag er tilgjengelig pr 2016 for 
de tre tidligere kommuner, men de er hittil ikke «slått 
sammen» slik at sammenslått datagrunnlag finnes for 
den nye kommunen . Ny kommune mangler derfor noe 
av den bakgrunnskunnskap som eksisterende kommuner 
har . Et oversiktsdokument som viser nettopp den 
samfunnsutviklingen som preger Sandefjord kommune 
vil bli utarbeidet høsten 2017, og vil ta for seg en rekke 
folkehelsefaktorer, indikatorer for lokaldemokrati, 
økonomi m .m . av både kvantitative og kvalitative data . 
Oversiktsdokumentet vil gi god innsikt i fakta om den 
nye kommunen frem til neste rullering . 

Utfordringsområder som presenteres nedenfor er tatt 
utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, nasjonale og regio-
nale føringer, mål og fokusområder fra de tre tidligere 
kommuneplaner, samt forhandlingsutvalget utredning 
signert 19 .12 .2014 .    

3.1 Mål og utfordringsområder fra de tre  
tidligere kommunene
Tidligere vedtatte kommuneplaner(samfunnsdel) til 
Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner pekte på 
flere viktige mål og utfordringsområder for kommunene  
i perioden frem til 2026 . 

Stokke
Visjon: «Stokke skal ha en sentral rolle i fremtidig  
kommunestruktur» . Målene i Stokkes kommuneplan 
sees i sammenheng med kommunens visjon . 

Mål
 1.  Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot  

fremtiden bygd på fortidens kunnskap

 2.  Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både 
for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv

 3.  Stokke skal være et trygt, inkluderende og  
tilgjengelig lokalsamfunn

 4.  Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et 
godt og aktivt liv

 5.  Stokke skal være et bærekraftig samfunn og  
utvikles gjennom god arealforvaltning basert på 
«stor U», nasjonale og regionale føringer

 6.  Stokke skal arbeide for reduksjon i energiforbruk 
og klimautslipp

Andebu
Visjon: «Det gode liv i hjertet av Vestfold» . Langsiktige 
mål og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel bygger 
på utfordringene i Kunnskapsdokumentet, vedtatt 
planstrategi, regionale planer og sentrale føringer . 

Fokusområder og overordnede målsetting:

Fokusområde Overordnede mål

Boattraktivitet Tilrettelegge for tilgang på 
varierte og attraktive boliger 
og kulturelle verdier i alle 
livets faser .

Besøksattraktivitet Stimulere innbyggerne til økt 
bruk av handel og aktivitets-
tilbud i egen kommune . Skape 
grunnlag for sysselsetting og 
bosetting gjennom å tiltrekke 
oss besøkende og kunder fra 
andre steder . 

Bedriftsattraktivitet Skape vekst i arbeidsplasser 
gjennom nyetablering, knopp-
skyting og innovasjon . Vide-
reutvikle kommunens sterke 
posisjon innenfor nisjeprege-
de helse og omsorgstjenester . 

Sandefjord
Følgende hovedmål og delmål legges til grunn for 
kommunens utvikling: 

Hovedmål: 
Sandefjord kommune skal legge et langsiktig tids-
perspektiv til grunn for forvaltning og utvikling av 
kommunens ressurser slik at kommunen også skal  
være et godt sted å bo for fremtidige generasjoner . 
Delmål: 
 1.  Sikre at kommunen har nødvendig økonomisk 

handlefrihet i fremtiden . 

 2.  Opprettholde et aktivt samarbeid mellom offentlig 
og privat sektor for å tilrettelegge for å tiltrekke 
oss et vekstkraftig næringsliv med høy verdi-
skaping hvor næringslivets behov søkes ivaretatt . 

 3.  Være en aktiv pådriver i en prosess for å se på en 
fremtidig kommunestruktur i Vestfold . 

 4.  Ivareta hensynet til en bærekraftig byutvikling for 
vekst, helse og miljø .

 5.  Styrke helsefremmende faktorer i et utvidet folke-
helseperspektiv med det mål at kommunen innen 
2025 skal være blant de 10 beste kommunene i 
landet på levekårsindeksen . 

 6.  Opprettholde sentrum som den viktigste arena for 
detaljhandel og offentlig/privat servicetilbud . 

 7.  Ha et tilstrekkelig og variert botilbud til alle bolig-
søkere med bl .a . et ønske om tilrettelegging for 
rimeligere boliger . 

 8.  Opprettholde en servicevennlig kommune med et 
tilgjengelig, oversiktlig og samordnet tjenestetilbud 
basert på toleranse og et inkluderende menneske-
syn . 

3.2 Mål og utfordringsområder fra  
forhandlingsutvalgets utredning
Til grunn for sammenslåingen ligger en overordnet 
målsetting om realisering av effektiviseringsgevinster, 
samtidig som det også ligger føringer for å styrke den 
kommunale tjenesteproduksjonen, samfunnsutviklingen 
og lokaldemokratiet . 
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Forhandlingsutvalgets utredning pkt . 4 definerer 
følgende mål for den nye kommunen: 

Den nye kommunen skal sikre
 •  Tilstrekkelig kapasitet innenfor de ulike  

virksomhetsområdene

 •  Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer,  
god ledelse samt god internkontroll

 •  Tilstrekkelig distanse for å skape objektivitet 
mellom saksbehandlere og innbyggere

 •  Lokal identitet med nærhet til basistjenestene

 •  Gjøre hverdagen enklere for innbyggerne

 •  Effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av  
stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre 
tjenester for innbyggerne

 •  Økonomisk soliditet

 •  Valgfrihet, med en bredde i tjenestetilbudet

 •  Funksjonelle samfunnsutviklingsområder med  
god infrastruktur og tettstedsutvikling

 •  Et næringsliv som ivaretar og skaper nye  
arbeidsplasser

 •  En styrket regional konkurransekraft

 •  Høy politisk deltakelse med et aktivt lokal-
demokrati og tydelige medvirkningsorganer

 •  Lokal politisk styring der man søker en størst  
mulig grad av lokal organisering av lovpålagte 
velferdstjenester

3.3 Befolkningssammensetning
Sandefjord kommune var ved inngangen til 2017  
registrert med i overkant av 64 100 innbyggere . Tallet 
inkluderer ca . 2 200 innbyggere fra Vear som ble 
overført fra tidligere Stokke kommune til Tønsberg 
kommune på samme tidspunkt . Ved utgangen av 
første kvartal 2017 hadde Sandefjord kommune hatt 
en befolkningsvekst på 0,22 % og hadde en marginalt 
høyere vekst enn landsgjennomsnittet, som lå på  
0,17 % i samme periode . SSBs befolkningsfremskriving 
fra 2016 viser følgende forventet vekst for Sandefjord 
kommune frem mot 2037:

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

Prognosen er basert på MMMM-alternativet: middels 
fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto 
innvandring . Fremtidig utvikling er avhengig av landets 
vekst og strukturelle trekk, men også av kommunens 
egen attraktivitet som nærings- og bostedskommune . 

Med normal utvikling er innbyggertallet beregnet til å 
vokse fra i underkant av 62 000 til 74 500 i 2037, hvor 
veksten for alvor skyter fart fra og med 2023 . Særlig er 
veksten stor i aldersgruppene fra 67 år og oppover, og 
aller størst for de over 80 år .

Befolkningsfremskrivninger for Sandefjord

Befolkningsfremskrivning, ulike alternativer for vekst

Innbygger 
etter aldersgr.

2017 2022
Vekst (%) 

2017-2022 
2027 2032 2037

Vekst (%) 
2022-2037 

Vekst (%) 
2017-2037 

0 606 653 8 % 664 666 674 3 % 11 %

1-5 3400  3 474 2 % 3 639 3 687 3 710 7 % 9 %

6-15 7518 7 680 2 % 7 727 8 008 8 284 8 % 10 %

16-66 40655 42 239 4 % 43 630 44 742 45 560 8 % 12 %

67-79 6971 8 023 15 % 8 623 9 258 10 497 31 % 51 %

80+ 2792 3 133 12 % 3 976 4 882 5 775 84 % 107 %

Total 61 942 65 202 5 % 68 259 71 243 74 500 14 % 20 %
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3.4 Oppvekst og levekår
Det er viktig med et forebyggende og helsefremmende 
folkehelsearbeid, slik at man sikrer samfunnsstruk-
turer som er bra for befolkningen . Dette innebærer 
at kommunen som samfunnsaktør må søke å påvirke 
faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolk-
ningens helse, trivsel og sikkerhet, samt arbeide for en 
god fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 
påvirker helsen . Kommuneplanens samfunnsdeler et 
viktig verktøy for å ivareta dette . Videre er det en kri-
tisk suksessfaktor at folkehelseperspektivet, herunder 
levekårsutfordringer, fanges opp i kortidsplaner som 
handlingsdel, økonomiplan og budsjett . 

Det er særlig tre utsatte områder som bør rettes spe-
sielt oppmerksomhet på når det kommer til levekårsut-
fordringer og samfunnsplanlegging . Det ene er den 
relative andelen av innbyggerne som faller inn under 
fattigdomskriteriet, det andre området det er relevant 
å se på er andelen av enslige forsørgere . Den tredje 
faktoren som trekkes frem er enslige eldre . 

Det er nødvendig å klargjøre samfunnsutfordringer og 
planbehov spesielt knyttet til utviklingen innenfor bar-
nehage og skole . Det vises til planoversikten i kapittel 
4.1. Øvrig planbehov vil bli vurdert fortløpende .

3.5 Bolig og arealbruk

Boligreserve og boligbehov 
Eksisterende boligreserve i gjeldende kommunedelplaner 
har blitt kartlagt og avstemt mot forventet boligbehov i 
planperioden . Kun hovedtallene presenteres tekstlig, se 
bilag 1 og 2 for fullstendig statistikk og utregning .
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de tre gamle  
kommunene har hatt en nokså jevn årlig befolknings-
vekst de siste 15 år . Gjennomsnittlig årlig vekst i 
perioden er på ganske nøyaktig 1 %, med en årlig 

vekstvariasjon som spenner fra 0,67 % på det laveste i 
2005 til 1,58 % på det meste i 2003 . Tall fra SSB viser at 
Nye Sandefjord (uten Vear) hadde 62 019 innbyggere  
1 . januar 2017 . Innbyggerantallet forventes å øke til  
ca . 63 250 i referanseåret 2019 .  

Beregninger viser at forventet innbyggerøkning i plan-
perioden (2019 – 2030), med en fortsatt årlig vekst på 
1 %, blir ca . 8 000 . Antall personer pr . boenhet varierer 
med boligtype, men det er vanlig å legge til grunn 2 
personer pr . bolig i denne type innledende beregninger . 

 2012 2013 2014 2015

Antall barn i lavinntektshusholdninger - EU50, SAS 882 968 985 1 045 

Andel barn i lavinntektshusholdninger EU50, SAS 6,5 7,1 7,3 7,7 

Antall barn i lavinntektshusholdninger - EU60, SAS 1 774 1 814 1 902 1 965 

Andel barn i lavinntektshusholdninger EU60, SAS 13,1 13,3 14,1 14,5 

Andel barn av eneforsørgere SAS 15,7 15,5 15,2 15,1 

Andel barn av eneforsørgere landsgjennomsnitt 18,2 17,9 17,7 17,6 

Antall som bor alene, 67-79 år SAS 1 773 1 794 1 815 1 942 

Antall som bor alene, 80 år eller eldre SAS 1 460 1 492 1 452 1 452 

Andel som bor alene, 67-79 år SAS 31,0 30,4 28,9 29,1 

Andel som bor alene, 80 år eller eldre SAS 55,2 54,1 52,8 53,3 

Andel som bor alene, 67-79 år landsgjennomsnitt 29,9 29,5 28,6 28,2 

Andel som bor alene, 80 år eller eldre landsgjennomsnitt 52,4 51,9 49,9 49,9 

Boligbehovet i planperioden forventes da å bli ca . 4 000 
enheter . 

Det er utarbeidet boligprogram for de tre gamle 
kommunene som viser at det urealiserte potensialet for 
private boliger i gjeldende kommunedelplaner, som  
forventes realisert i perioden 2019 – 2030, er ca . 4 800  
enheter . I tillegg kommer ca . 2 500 boenheter i  
prosjekter som ikke forventes før etter 2030 (flere  
prosjekter med lang utbyggingsfase eller usikkerhet 
i .f .t . realisering) . Kommunens totale boligreserve er 
altså anslått å være ca . 7 300 boenheter . Beregnin-
gene gir grunn til å anta at det er avsatt tilstrekkelig 
boligarealer i (og ut over) den kommende kommune-
planperioden . 

Arealenes egnethet er ikke vurdert i denne omgang, 
men rådmannen er kjent med at det innenfor tilleggs-
reserven på 2 500 boenheter er arealer som har vist 
seg vanskelig å utvikle . Det er imidlertid forventet at 
den kommende jernbaneutbyggingen kan medføre nye 
knutepunkter og dermed også boligfortetting utover 
eksisterende anslag .

3.6 Næring og sysselsetting
Sandefjord, Andebu og Stokke har hatt en sterk arbeids-
plassvekst siden 2000, og helt frem til 2008 . Etter 
finanskrisen i 2008 har antall arbeidsplasser gått ned, 
men veksten har tatt seg noe opp igjen . Sandefjord 
framstår nå som en næringsattraktiv kommune med 
god bransjevariasjon .

Kommunen har lav gjennomsnittlig inntekt pr . innbygger,  
sett mot landet for øvrig . Det er også lav andel 
sysselsatte med utdanning på universitets- og høy-
skolenivå over 4 år, og relativt mange uføretrygdede . 
I tillegg er det mange unge under 30 år som faller 
utenfor arbeidslivet . Sandefjord har lavere vekst (netto 
etableringer) i antall foretak enn landssnittet . I 2014 lå 
veksten på ca . 2 prosent – rundt 170 . plass av landets 
kommuner (Telemarksforsking) . 

Sandefjord kommune har målsetting om å være en meget 
attraktiv kommune for næringslivet . Kommunen ser 
derfor viktigheten av å tenke helhetlig og langsiktig  
for å nå målet om å bli en av landets beste nærings-
kommuner . Utvikling av fremtidsrettede kommunale 
tjenester av høy kvalitet er sentralt også for nærings-

livet . Kommunen må sørge for å legge til rette 
for attraktive arealer til nærings- og boligformål . 
Kommunens rolle som tilrettelegger og bidragsyter på 
andre områder vil også bli viktig for å nå målsettin-
gene . Kommunen vil vektlegge betydningen av god 
samhandling med andre kommuner, fylkeskommunen, 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre 
aktører som kan bidra til den næringsattraktivitet 
kommunen ønsker å ha . 

Plan for overordnede strategier og føringer for kommunal-
område Næring og eiendom iverksettes i planperioden . 
Strategisk næringsplan, som skal utarbeides med stor 
grad av medvirkning, med vedtatte mål og satsnings-
områder, legges til grunn for kommunens videre 
planlegging for å utvikle en næringsattraktiv kommune . 

3.7 Miljø, klima og transport
Store deler av landets klimagassutslipp kommer fra  
aktiviteter der kommunene sitter med viktige virke midler 
innenfor eksempelvis transport, bygg, arealplanlegging, 
avfall og innkjøp . Kommunen har som pådriver overfor 
næringsliv, innbyggere og til egen drift og forvaltning, 
en viktig rolle i dette arbeidet . En målsetting er å 
bidra til bedre kunnskap om klima og miljø, både for 
innbyggere, næringsliv og foreningsliv og internt i egen 
organisasjon .

Sandefjord kommune har gjennom vedtak i Fellesnemnda 
før kommunesammenslåingen en målsetting om å være 
klimanøytral innen 2050 . For å nå målsettinger om 
klimakutt må det settes konkrete og ambisiøse mål i 
det overordnede kommuneplanarbeidet . Reduksjon av 
klimagassutslipp vil ha betydning lokalt blant annet i 
form av bedre luftkvalitet og bedre bymiljø . Kommunen 
har også en utfordring knyttet til å tilpasse seg klima-
endringene, og det pågår arbeid med tiltak og planer 
for klimatilpassing . 

Ulike transportmidler (bil, sykkel, tog, gange og buss) 
skal supplere hverandre og bidra til å binde Andebu 
sentrum, Stokke sentrum og Sandefjord by bedre 
sammen . Det bør også legges til rette for en utvikling 
for gående og syklende som bidrar til en velfungerende 
kommune, særlig gjelder dette inn mot kollektivholde-
plasser og knutepunkt, skoler og i sentrumsområder . 
Det skal også sikres tilgang til friluftsområder også for 
de som ikke disponerer bil .
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Samferdsel og knutepunktutvikling
Planleggingen av InterCity-utbyggingen på Vestfold-
banen gjennom Sandefjord kommune pågår for fullt 
(kommunedelplan) . Det er bestemt at det blir stasjon 
både i Stokke og Sandefjord, men Bane NOR utreder 
flere trasékorridorer og alternative stasjonslokalise-
ringer . På Torp Sandefjord lufthavn utredes korridorer 
både vest og øst for rullebanen . På vestsiden utredes 
en integrert terminalløsning . På østsiden utredes stop-
pested med shuttlebuss, men også et alternativ uten 
stoppested (shuttlebuss fra Stokke eller Sandefjord) . 

Bane Nor har en målsetting om at kommunedelplan for 
strekningen Stokke – Furustad (Larvik grense) skal være 
vedtatt innen utgangen av 2018 . Lokaliseringen av de 
fremtidige jernbanestasjonene i Stokke, Sandefjord og 
på Torp vil da bli avklart . Den kommende jernbaneut-
byggingen bør alt nå hensyntas i kommunens strategiske 
planlegging, for eksempel i arbeidet med strategisk  
næringsplan og revisjon av transportplan . Kommunen 
har vedtatt at en prosess i forhold til knutepunkt-
utvikling skal igangsettes så snart fremtidig stasjons-
lokalisering er avklart . En fordel ved Rådmannens 
forslag til prosess for rullering av kommuneplanen, er 
at stasjonslokaliseringene vil være avklart før neste 
arealdelsrullering .  

Arbeidet med en kommunedelplan for det fremtidige 
næringsområdet på Torp øst er ikke igangsatt .  
Områdets attraktivitet, særlig for kontorbedrifter, vil 
øke betraktelig med en sentralt plassert jernbane-
stasjon . Foreløpige «jernbanelinjer» viser ikke en 
stasjonsplassering sentralt på arealet som er eid av 
kommunen . Ønsket utvikling på Torp øst bør vurderes 
gjennom strategisk næringsplan og, så langt det er 
mulig, følges opp ved første arealdelsrullering . 

Det pågår fortsatt et arbeid med en trafikkmodell for 
Fokserød og Kullerødområdet, der hovedformålet er  
å vurdere trafikksystemets kapasitet og mulige for-
bedringstiltak . Statens vegvesen leder arbeidet . 

3.8 Helse, omsorg og levevaner 
Befolkningsframskrivinger fra SSB viser at antall inn-
byggere over 67 år øker mer enn den resterende del av 
befolkningen . Spesielt gjelder det personer over 80 år, 
og økningen skjer især etter 2022 . Andelen potensielt 
yrkesaktive (yngre enn 67 år og eldre en 20) er fallende 

i forhold til andelen eldre . Det betyr at dersom alt 
annet likt, blir det, enkelt sagt, færre skattebetalere 
pr . pleietrengende . Innenfor kommunalområde helse, 
sosial og omsorg er det utarbeidet en rapport fra 
PWC som peker på mulige fremtidige utfordringer 
med bakgrunn i befolkningsvekst . En av konklusjo-
nene er at utviklingen er såpass dramatisk at dagens 
tjenestemodell ikke vil være bærekraftig i fremtiden . 
Sandefjord kommune må fremover planlegge for en 
effektiv, kvalitativ og moderne eldreomsorg i takt med 
forventninger, rammer og teknologisk utvikling .
Plan for overordnede strategier og føringer for 
kommunalområde Helse, sosial og omsorg iverksettes i 
planperioden . 

3.9 Demokrati, kultur og sosiale miljøer
Kommunene er lokaldemokratiske arenaer som for-
valter viktige oppgaver og tjenester som berører folks 
hverdagsliv . Innbyggerne skal kunne ha tillit til at kom-
munen løser sine oppgaver på en måte som ivaretar en 
høy etisk standard . I dag deltar noen innbyggere mer 
enn andre, både i lokalpolitikken og øvrige samfunns-
arenaer . Det er viktig å sikre at ulike stemmer blir hørt 
og at ulike interesser blir representert . Høy valgdel-
takelse ved lokalvalg er viktig for lokaldemokratiet . 
Innbyggermedvirkning kan supplere det representative 
demokratiet, bidra til at flere stemmer blir hørt og at 
grunnlaget for å fatte beslutninger blir bedre . Det er 
nødvendig at kommunen er åpen og tilgjengelig, og har 
et kontinuerlig fokus på utvikling av lokaldemokratiet . 

Hvordan kommunen utøver og tilrettelegger for kul-
turelle, fysiske og sosiale møteplasser, idrett, friluftsliv 
og by og stedsutvikling er viktig og avgjørende for 
innbyggernes trivsel og tilhørighet . Dette vektlegges 
ved utforming av overordnede strategier og føringer 
for kommunalområdet Kultur, friluftsliv, by- og steds-
utvikling, med oppstart 2018 .

3.10 Samfunnssikkerhet og beredskap
Det arbeides godt med samfunnssikkerhet og bered-
skap i Sandefjord . Overordnet administrativ bered-
skapsplan er allerede utarbeidet for ny kommune (2016) . 
Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta 
befolkningens sikkerhet og trygghet . Kommunens hel-
hetlige ROS-analyse har pekt på 15 hendelser som utgjør 
en risiko . Disse hendelsene må tas hensyn til i kommu-
nens planer for samfunnsutvikling og arealforvaltning . 

Med bakgrunn i kommunesammenslåingen er det 
behov for å revidere kommunens temaplaner . Helhetlig 
ROS-analyse gjennomført i 2016 må ligge til grunn for 
revideringen . Det må sikres at ny kunnskap relatert 
til samfunnssikkerhet blir tilgjengelig i arbeidet med 
kommunens nye planer . Arbeidet med kommunens 
planer må bygge på kjente faktorer som bidrar til å 
skape en sikkerhetskultur . Overordnet plan og helhetlig 
ROS-analyse revideres neste gang i 2020 .

3.11 Kommuneøkonomi
I plan og bygningslovens § 3-1 fremgår det bl .a . at plan-
leggingen etter loven «skal bygge på økonomiske og 
andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring 
og ikke være mer omfattende enn nødvendig» .

Sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommuner vil ved oppstarten medføre administrativt mer-
arbeid og høyere utgifter i en overgangsperiode . Gevinster 
av sammenslåingen vil komme gradvis over tid . 

Stokke, Andebu og Sandefjord var før sammenslåingen 
lavinntektskommuner . Dette endrer seg ikke gjennom 
kommunesammenslåingen slik at nye Sandefjord ved 
etableringen også er en lavinntektskommune . Innbyg-
gerne i Sandefjord må derfor som tidligere, forvente 

et noe lavere tjenestetilbud enn det gjennomsnittet 
innbyggere i andre kommuner mottar .

Informasjon om kommunens økonomiske evne er viktig 
for å kunne skape harmoni mellom forventninger og 
kommunens økonomiske rammer for å tilby tjenester 
og gjennomføre investeringer . Den nye kommunens 
innbyggere skal ha et likeverdig tjenestetilbud uavhengig 
av hvor i kommunen man bor . De gamle kommunene 
har hatt ulik prioritering både innenfor det løpende 
tjenestetilbudet, investeringer og finansieringsløsning 
av investeringsprogrammene . En bærekraftig økonomi-
forvaltning framover tilsier derfor en harmonisering 
av tjenestetilbudet i tiden som kommer . På sikt vil 
stabilitet i tjenestetilbudet regnet per innbygger gi 
forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne .

Etterspørselspress fra innbyggerne vil kreve strenge 
prioriteringer . Med en vekst i antall innbyggere og 
en voksende andel eldre vil Sandefjord kommunes 
utfordringer framover være å legge til rette for egen-
finansiering av investeringer samtidig som den løpende 
etterspørselen etter tjenestene håndteres . Kommunens 
langsiktige inntektsutvikling må være styrende for det 
som planlegges av både drifts- og investeringsprogram .

Planstrategi v02.indd   14-15 14.11.2017   08.53



14 15

PLANSTRATEGI PLANSTRATEGI

Samferdsel og knutepunktutvikling
Planleggingen av InterCity-utbyggingen på Vestfold-
banen gjennom Sandefjord kommune pågår for fullt 
(kommunedelplan) . Det er bestemt at det blir stasjon 
både i Stokke og Sandefjord, men Bane NOR utreder 
flere trasékorridorer og alternative stasjonslokalise-
ringer . På Torp Sandefjord lufthavn utredes korridorer 
både vest og øst for rullebanen . På vestsiden utredes 
en integrert terminalløsning . På østsiden utredes stop-
pested med shuttlebuss, men også et alternativ uten 
stoppested (shuttlebuss fra Stokke eller Sandefjord) . 

Bane Nor har en målsetting om at kommunedelplan for 
strekningen Stokke – Furustad (Larvik grense) skal være 
vedtatt innen utgangen av 2018 . Lokaliseringen av de 
fremtidige jernbanestasjonene i Stokke, Sandefjord og 
på Torp vil da bli avklart . Den kommende jernbaneut-
byggingen bør alt nå hensyntas i kommunens strategiske 
planlegging, for eksempel i arbeidet med strategisk  
næringsplan og revisjon av transportplan . Kommunen 
har vedtatt at en prosess i forhold til knutepunkt-
utvikling skal igangsettes så snart fremtidig stasjons-
lokalisering er avklart . En fordel ved Rådmannens 
forslag til prosess for rullering av kommuneplanen, er 
at stasjonslokaliseringene vil være avklart før neste 
arealdelsrullering .  

Arbeidet med en kommunedelplan for det fremtidige 
næringsområdet på Torp øst er ikke igangsatt .  
Områdets attraktivitet, særlig for kontorbedrifter, vil 
øke betraktelig med en sentralt plassert jernbane-
stasjon . Foreløpige «jernbanelinjer» viser ikke en 
stasjonsplassering sentralt på arealet som er eid av 
kommunen . Ønsket utvikling på Torp øst bør vurderes 
gjennom strategisk næringsplan og, så langt det er 
mulig, følges opp ved første arealdelsrullering . 

Det pågår fortsatt et arbeid med en trafikkmodell for 
Fokserød og Kullerødområdet, der hovedformålet er  
å vurdere trafikksystemets kapasitet og mulige for-
bedringstiltak . Statens vegvesen leder arbeidet . 

3.8 Helse, omsorg og levevaner 
Befolkningsframskrivinger fra SSB viser at antall inn-
byggere over 67 år øker mer enn den resterende del av 
befolkningen . Spesielt gjelder det personer over 80 år, 
og økningen skjer især etter 2022 . Andelen potensielt 
yrkesaktive (yngre enn 67 år og eldre en 20) er fallende 

i forhold til andelen eldre . Det betyr at dersom alt 
annet likt, blir det, enkelt sagt, færre skattebetalere 
pr . pleietrengende . Innenfor kommunalområde helse, 
sosial og omsorg er det utarbeidet en rapport fra 
PWC som peker på mulige fremtidige utfordringer 
med bakgrunn i befolkningsvekst . En av konklusjo-
nene er at utviklingen er såpass dramatisk at dagens 
tjenestemodell ikke vil være bærekraftig i fremtiden . 
Sandefjord kommune må fremover planlegge for en 
effektiv, kvalitativ og moderne eldreomsorg i takt med 
forventninger, rammer og teknologisk utvikling .
Plan for overordnede strategier og føringer for 
kommunalområde Helse, sosial og omsorg iverksettes i 
planperioden . 

3.9 Demokrati, kultur og sosiale miljøer
Kommunene er lokaldemokratiske arenaer som for-
valter viktige oppgaver og tjenester som berører folks 
hverdagsliv . Innbyggerne skal kunne ha tillit til at kom-
munen løser sine oppgaver på en måte som ivaretar en 
høy etisk standard . I dag deltar noen innbyggere mer 
enn andre, både i lokalpolitikken og øvrige samfunns-
arenaer . Det er viktig å sikre at ulike stemmer blir hørt 
og at ulike interesser blir representert . Høy valgdel-
takelse ved lokalvalg er viktig for lokaldemokratiet . 
Innbyggermedvirkning kan supplere det representative 
demokratiet, bidra til at flere stemmer blir hørt og at 
grunnlaget for å fatte beslutninger blir bedre . Det er 
nødvendig at kommunen er åpen og tilgjengelig, og har 
et kontinuerlig fokus på utvikling av lokaldemokratiet . 

Hvordan kommunen utøver og tilrettelegger for kul-
turelle, fysiske og sosiale møteplasser, idrett, friluftsliv 
og by og stedsutvikling er viktig og avgjørende for 
innbyggernes trivsel og tilhørighet . Dette vektlegges 
ved utforming av overordnede strategier og føringer 
for kommunalområdet Kultur, friluftsliv, by- og steds-
utvikling, med oppstart 2018 .

3.10 Samfunnssikkerhet og beredskap
Det arbeides godt med samfunnssikkerhet og bered-
skap i Sandefjord . Overordnet administrativ bered-
skapsplan er allerede utarbeidet for ny kommune (2016) . 
Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta 
befolkningens sikkerhet og trygghet . Kommunens hel-
hetlige ROS-analyse har pekt på 15 hendelser som utgjør 
en risiko . Disse hendelsene må tas hensyn til i kommu-
nens planer for samfunnsutvikling og arealforvaltning . 

Med bakgrunn i kommunesammenslåingen er det 
behov for å revidere kommunens temaplaner . Helhetlig 
ROS-analyse gjennomført i 2016 må ligge til grunn for 
revideringen . Det må sikres at ny kunnskap relatert 
til samfunnssikkerhet blir tilgjengelig i arbeidet med 
kommunens nye planer . Arbeidet med kommunens 
planer må bygge på kjente faktorer som bidrar til å 
skape en sikkerhetskultur . Overordnet plan og helhetlig 
ROS-analyse revideres neste gang i 2020 .

3.11 Kommuneøkonomi
I plan og bygningslovens § 3-1 fremgår det bl .a . at plan-
leggingen etter loven «skal bygge på økonomiske og 
andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring 
og ikke være mer omfattende enn nødvendig» .

Sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommuner vil ved oppstarten medføre administrativt mer-
arbeid og høyere utgifter i en overgangsperiode . Gevinster 
av sammenslåingen vil komme gradvis over tid . 

Stokke, Andebu og Sandefjord var før sammenslåingen 
lavinntektskommuner . Dette endrer seg ikke gjennom 
kommunesammenslåingen slik at nye Sandefjord ved 
etableringen også er en lavinntektskommune . Innbyg-
gerne i Sandefjord må derfor som tidligere, forvente 

et noe lavere tjenestetilbud enn det gjennomsnittet 
innbyggere i andre kommuner mottar .

Informasjon om kommunens økonomiske evne er viktig 
for å kunne skape harmoni mellom forventninger og 
kommunens økonomiske rammer for å tilby tjenester 
og gjennomføre investeringer . Den nye kommunens 
innbyggere skal ha et likeverdig tjenestetilbud uavhengig 
av hvor i kommunen man bor . De gamle kommunene 
har hatt ulik prioritering både innenfor det løpende 
tjenestetilbudet, investeringer og finansieringsløsning 
av investeringsprogrammene . En bærekraftig økonomi-
forvaltning framover tilsier derfor en harmonisering 
av tjenestetilbudet i tiden som kommer . På sikt vil 
stabilitet i tjenestetilbudet regnet per innbygger gi 
forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne .

Etterspørselspress fra innbyggerne vil kreve strenge 
prioriteringer . Med en vekst i antall innbyggere og 
en voksende andel eldre vil Sandefjord kommunes 
utfordringer framover være å legge til rette for egen-
finansiering av investeringer samtidig som den løpende 
etterspørselen etter tjenestene håndteres . Kommunens 
langsiktige inntektsutvikling må være styrende for det 
som planlegges av både drifts- og investeringsprogram .
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Som følge av kommunesammenslåingen har det 
vært behov for en fullstendig gjennomgang av alle 
eksisterende planer fra de tre tidligere kommunene, 
og deretter fremtidig planbehov . Denne planstrategien 
gjelder fra 2017-2019 i om lag to år . Prioriterte planer 
i perioden bærer preg av den korte tiden man har for 
utarbeidelse, før ny planstrategi igjen skal vedtas for ny 
kommunestyreperiode . 

4.1 Forslag til prioritering av planoppgaver
Utover den forestående rulleringen av kommune planens 
arealdel og samfunnsdel vil det parallelt arbeides 
med en rekke delplaner, strategier og meldinger i 
kommunal områdene . De aktuelle planene som foreslås 
utarbeidet/revidert i perioden 2017 – 2019 er opplistet 
i tabellen under . Listen er ikke uttømmende, men lister 
opp noen av de viktigste områdene som vurderes som 
nødvendige i forhold til hovedplan . For øvrig skal alle 
forslag til detaljreguleringsplaner behandles politisk i 
henhold til plan- og bygningsloven .

4
SANDEFJORD KOMMUNES  

PLANBEHOV 2017-2019

Prioriterte overordnede planer Aktuelle delplaner/strategier/meldinger

Plan for overordnede strategier og føringer 
for kommunalområde  
Oppvekst og kunnskap

• Temaplan skole
• Utviklingsplan skole 
• IKT strategi
• Tilstandsrapport 
• Utviklingsplan barnehage
• Kompetanseplan
• Barnehage- og skolestrukturplan
• Go’ oppvekst: plan for unge

Plan for overordnede strategier  
og føringer for kommunalområdet  
Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

• Forvaltning og utvikling av friområder
• Rehabilitering og utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Forvaltning og videreutvikling av kommunale lekeplasser
•  Formidling, tilrettelegging forvaltning og utvikling av kulturelle  

møteplasser
• Utvikling av bibliotekene
• Forvaltning og utvikling av gravplasser
• Forvaltning og utvikling av kulturminner og kulturmiljø

Plan for overordnede strategier  
og føringer for kommunalområde  
Helse, sosial og omsorg

• Boligsosial handlingsplan
• Rus og psykiatri
• Alkoholpolitisk handlingsplan
• Velferdsteknologi – strategi og handlingsplan 2015-2019 
• Habilitering og rehabilitering
• Plan for fysioterapitjenesten
• Handlingsplan for introduksjonsprogrammet

Plan for overordnede strategier og føringer 
for kommunalområde  
Miljø- og plansaker

• Klima- og energiplan
• Plan for klimatilpasning
• Parkeringsstrategi 
• Transportplan
• Hovedsykkelplan
• Vei
• TS-plan
• Gatelys
• Vann og avløp
• Avfallsplan
• Vannmiljø
• Flom
• Småbåthavnutredning
• Jordvernsvurdering, inkl . nydyrking
• Plan for massedeponering
• Revisjon av arealbruksplaner
• Gjennomgang og oppheving av gamle reguleringsplaner 

Plan for overordnede strategier og  
føringer for kommunalområde Næring  
og eiendomsforvaltning

• Strategisk næringsplan

Planstrategi v02.indd   16-17 14.11.2017   08.53



16 17

PLANSTRATEGI PLANSTRATEGI
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• Alkoholpolitisk handlingsplan
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• Plan for fysioterapitjenesten
• Handlingsplan for introduksjonsprogrammet
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for kommunalområde  
Miljø- og plansaker

• Klima- og energiplan
• Plan for klimatilpasning
• Parkeringsstrategi 
• Transportplan
• Hovedsykkelplan
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• TS-plan
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4.2 Forslag til fremdrift
Den nye kommunen har først og fremst behov for 
strategisk og identitetsskapende arbeid – det skal utar-
beides visjoner, mål og strategier for den nye kommunen 
gjennom en full samfunnsdelsrullering . Parallelt med dette 
fokuseres det på samordning av arealdelene i de eksi-
sterende kommunedelplanene (tidl . kommuneplaner) for 
Stokke, Andebu og Sandefjord og tilhørende grunnlags- 

dokumenter (temakart etc .), til én omforent kommuneplan . 
Det planlegges altså et parallelt løp på samfunnsdels-
rullering og arealdelssamordning . De mål og strategier 
som blir til gjennom førstnevnte prosess kan da fort-
løpende søkes implementert i sistnevnte, og påfølgende 
arealdelsrulleringer . Foreslått prosess er visualisert i 
figur 1 nedenfor .

4.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2019–2030

Ny samfunnsdel
Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer, 
tydeliggjort i Oversiktsdokumentets innsatsområder som 
alle beskriver utviklingstrekk og utfordringer som berører 
kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon . 
I tillegg skal miljømessige utfordringer og utfordringer 
knyttet til universell utforming vektlegges . Det utar-
beides mål og strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisasjon og for utvalgte 
målgrupper . All kommunal planlegging skal være foran-
kret i kommuneplanens samfunnsdel . Arealstrategier er 
eksempler på strategier som henger tett sammen med 
kommunens visjon, og hensikten er ofte å sikre en «rød 
tråd» og forutsigbarhet i by- og tettstedsutviklingen for 
kommunens innbyggere, så vel som for private utbyggere . 
Sandefjord kommune vokser og en uttalt strategi vil 
kunne skape en følelse av at man drar i samme retning, 
og kan redusere konfliktnivået i plansaker . 

Strategisk lokalisering av nye boliger vil potensielt 
kunne styrke de fremtidige knutepunktene i Sandefjord 
og Stokke sentrum, samt lokalsamfunnene i Melsomvik,  
Fossnes/Arnadal, Kodal, Andebu og Høyjord, og 
samtidig bidra til at transportbehovet og klimagassut-
slippene reduseres . 

«Riktig» lokalisering av ulike typer næringsvirksomheter 
kan bidra til vitalisering av Sandefjord by, samt Andebu 
og Stokke sentrum . Arbeidsplassenes lokalisering 
påvirker innbyggernes folkehelse, transportbehov og 
klimagassutslipp .

Fortettingsprosjektene øker i antall og den nye 
kommunen mangler retningslinjer for hvor og hvordan 
fortettingen skal skje . En eventuell arealstrategi bør 
avklare hvilken status de enkelte bolig- og nærings-
områdene skal ha i den nye kommunen, f . eks . by, 
områdesenter eller nærsenter .

Det vil bli utarbeidet et oversiktsdokument som skal 
danne et kunnskapsgrunnlag for kommuneplanen . Det 
samles relevant fakta og statistikk for å gi et oversikts-
bilde over Sandefjord kommune per 2017 . Langsiktige 
mål og veivalg i Kommuneplanens samfunnsdel skal 
bygge på utfordringene i Oversiktsdokumentet, vedtatt 
Planstrategi, regionale planer og sentrale føringer .
Planen skal være et resultat av en omfattende prosess, 
der det vil bli åpnet for bred medvirkning og involvering . 
Hensikten er at planen skal være et levende styrings-
dokument, og at den er forutsigbar for innbyggere og 
samarbeidspartnere til Sandefjord kommune og for-
pliktende for folkevalgte, ledere og medarbeidere .

4.2.2 Kommuneplanens arealdel 2019-2030

Ny samordnet arealdel (arealdelssamordning)
Arealpolitikken er et av kommunens viktigste virkemiddel 
for å sikre en bærekraftig utvikling . Sandefjord kommune 
vokser og riktig lokalisering av boliger, kontorer, industri/
lager, handel og offentlige/private tjenester er, sammen 
med gode arealer for lek, rekrea sjon og friluftsliv, avgjø-
rende for innbyggernes trivsel og transportbehov . 

De tre gamle kommunene har hatt ulike visjoner, mål 
og strategier . Nye Sandefjord mangler en overordnet 

strategi for arealbruk og ønsket utvikling . Samtidig 
viser foretatte kartlegginger og beregninger at den nye 
kommunen har tilstrekkelig boligreserve i gjeldende 
kommunedelplaner til å betjene forventet innbygger-
vekst også i den kommende planperioden 2019 – 2030 
(se kapittel 3 .5) . Derfor anbefales en prosess der man 
starter kommuneplanarbeidet med en enkel arealdels-
rullering med fokus på harmonisering av de tre eksis-
terende kommunedelplanene . 

Det kan imidlertid være behov for nye næringsarealer i 
planperioden . Dette behovet skal kartlegges gjennom 
utarbeidelse av en strategisk næringsplan . Arbeidet 
forventes igangsatt høsten 2017 og konklusjonene bør, 
så langt det er mulig, følges opp i den forestående 
rulleringen/samordningen . Arealbehov innenfor kom-
munalområdene Helse, sosial og omsorg, Oppvekst og 
kunnskap og Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling bør 
også vurderes . Det legges derfor opp til en prosess der 
harmoniseringen av arealdelen utvides med vurdering 
av næringsbehov .

Mål og strategier som blir til gjennom prosessen med 
samfunnsdelsrulleringen skal søkes implementert i 
arealdelssamordningen .

	

4.2	Forslag	til	fremdrift	
	

Den	nye	kommunen	har	først	og	fremst	behov	for	strategisk	og	identitetsskapende	arbeid	–	det	skal	

utarbeides	visjoner,	mål	og	strategier	for	den	nye	kommunen	gjennom	en	full	samfunnsdelsrullering.	

Parallelt	med	dette	fokuseres	det	på	samordning	av	arealdelene	i	de	eksisterende	

kommunedelplanene	(tidl.	kommuneplaner)	for	Stokke,	Andebu	og	Sandefjord	og	tilhørende	

grunnlagsdokumenter	(temakart	etc.),	til	én	omforent	kommuneplan.		

	

Det	planlegges	altså	et	parallelt	løp	på	samfunnsdelsrullering	og	arealdelssamordning.	De	mål	og	

strategier	som	blir	til	gjennom	førstnevnte	prosess	kan	da	fortløpende	søkes	implementert	i	

sistnevnte,	og	påfølgende	arealdelsrulleringer.	Foreslått	prosess	er	visualisert	i	figur	1	nedenfor.		

	

	

	

Figur	1	–	Foreslått	prosess	for	kommuneplanrulleringen	
	

	

	

	
	

	
4.2.1	Kommuneplanens	samfunnsdel	2019-2030	
	

Ny	samfunnsdel	

Samfunnsdelen	skal	omhandle	langsiktige	utfordringer,	tydeliggjort	i	Oversiktsdokumentets	

innsatsområder	som	alle	beskriver	utviklingstrekk	og	utfordringer	som	berører	kommunesamfunnet	

og	kommunen	som	organisasjon.	I	tillegg	skal	miljømessige	utfordringer	og	utfordringer	knyttet	til	

universell	utforming	vektlegges.	Det	utarbeides	mål	og	strategier	for	kommunesamfunnet	som	

Slettet:	En	samordning	av	eksisterende	kommunedelplaner	

(fase	1)	vil	kunne	berede	grunnen	for	en	påfølgende	grundig	

rullering	av	samfunnsdel	(fase	2).	I	fase	2	bør	strategisk	

arbeid	prioriteres,	med	fokus	på	å	finne	den	nye	kommunens	

«identitet».	Når	samfunnsdelen	rulleres	bør	det	utarbeides	

visjoner,	målsettinger	og	strategier	som	kan	følges	opp	ved	

neste	arealdelsrullering	(fase	3).	Den	foreslåtte	strategien	er	

visualisert	i	figuren	under.

Slettet:	

1.	Arealdelssamordning
- Kun	de	nødvendigste	

utredningsbehov	gjennoføres.

- Nødvendig	medvirkning	iht.	

plan- og	bygningsloven.

- Vurdering	av	arealbehov	

næring

- Umiddelbar	oppstart

- Ferdigstilles	ila.	2018

2.	Samfunnsdelsrullering
-

- Strategisk	arbeid	inkl.	

- Bred	medvirkning

Gjennomføre	fag

sektorutredninger	

-

-Ferdigstilles	første	halvår	

Figur 1 – Foreslått prosess for kommuneplanrulleringen.
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4.2 Forslag til fremdrift
Den nye kommunen har først og fremst behov for 
strategisk og identitetsskapende arbeid – det skal utar-
beides visjoner, mål og strategier for den nye kommunen 
gjennom en full samfunnsdelsrullering . Parallelt med dette 
fokuseres det på samordning av arealdelene i de eksi-
sterende kommunedelplanene (tidl . kommuneplaner) for 
Stokke, Andebu og Sandefjord og tilhørende grunnlags- 

dokumenter (temakart etc .), til én omforent kommuneplan . 
Det planlegges altså et parallelt løp på samfunnsdels-
rullering og arealdelssamordning . De mål og strategier 
som blir til gjennom førstnevnte prosess kan da fort-
løpende søkes implementert i sistnevnte, og påfølgende 
arealdelsrulleringer . Foreslått prosess er visualisert i 
figur 1 nedenfor .

4.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2019–2030

Ny samfunnsdel
Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer, 
tydeliggjort i Oversiktsdokumentets innsatsområder som 
alle beskriver utviklingstrekk og utfordringer som berører 
kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon . 
I tillegg skal miljømessige utfordringer og utfordringer 
knyttet til universell utforming vektlegges . Det utar-
beides mål og strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisasjon og for utvalgte 
målgrupper . All kommunal planlegging skal være foran-
kret i kommuneplanens samfunnsdel . Arealstrategier er 
eksempler på strategier som henger tett sammen med 
kommunens visjon, og hensikten er ofte å sikre en «rød 
tråd» og forutsigbarhet i by- og tettstedsutviklingen for 
kommunens innbyggere, så vel som for private utbyggere . 
Sandefjord kommune vokser og en uttalt strategi vil 
kunne skape en følelse av at man drar i samme retning, 
og kan redusere konfliktnivået i plansaker . 

Strategisk lokalisering av nye boliger vil potensielt 
kunne styrke de fremtidige knutepunktene i Sandefjord 
og Stokke sentrum, samt lokalsamfunnene i Melsomvik,  
Fossnes/Arnadal, Kodal, Andebu og Høyjord, og 
samtidig bidra til at transportbehovet og klimagassut-
slippene reduseres . 

«Riktig» lokalisering av ulike typer næringsvirksomheter 
kan bidra til vitalisering av Sandefjord by, samt Andebu 
og Stokke sentrum . Arbeidsplassenes lokalisering 
påvirker innbyggernes folkehelse, transportbehov og 
klimagassutslipp .

Fortettingsprosjektene øker i antall og den nye 
kommunen mangler retningslinjer for hvor og hvordan 
fortettingen skal skje . En eventuell arealstrategi bør 
avklare hvilken status de enkelte bolig- og nærings-
områdene skal ha i den nye kommunen, f . eks . by, 
områdesenter eller nærsenter .

Det vil bli utarbeidet et oversiktsdokument som skal 
danne et kunnskapsgrunnlag for kommuneplanen . Det 
samles relevant fakta og statistikk for å gi et oversikts-
bilde over Sandefjord kommune per 2017 . Langsiktige 
mål og veivalg i Kommuneplanens samfunnsdel skal 
bygge på utfordringene i Oversiktsdokumentet, vedtatt 
Planstrategi, regionale planer og sentrale føringer .
Planen skal være et resultat av en omfattende prosess, 
der det vil bli åpnet for bred medvirkning og involvering . 
Hensikten er at planen skal være et levende styrings-
dokument, og at den er forutsigbar for innbyggere og 
samarbeidspartnere til Sandefjord kommune og for-
pliktende for folkevalgte, ledere og medarbeidere .

4.2.2 Kommuneplanens arealdel 2019-2030

Ny samordnet arealdel (arealdelssamordning)
Arealpolitikken er et av kommunens viktigste virkemiddel 
for å sikre en bærekraftig utvikling . Sandefjord kommune 
vokser og riktig lokalisering av boliger, kontorer, industri/
lager, handel og offentlige/private tjenester er, sammen 
med gode arealer for lek, rekrea sjon og friluftsliv, avgjø-
rende for innbyggernes trivsel og transportbehov . 

De tre gamle kommunene har hatt ulike visjoner, mål 
og strategier . Nye Sandefjord mangler en overordnet 

strategi for arealbruk og ønsket utvikling . Samtidig 
viser foretatte kartlegginger og beregninger at den nye 
kommunen har tilstrekkelig boligreserve i gjeldende 
kommunedelplaner til å betjene forventet innbygger-
vekst også i den kommende planperioden 2019 – 2030 
(se kapittel 3 .5) . Derfor anbefales en prosess der man 
starter kommuneplanarbeidet med en enkel arealdels-
rullering med fokus på harmonisering av de tre eksis-
terende kommunedelplanene . 

Det kan imidlertid være behov for nye næringsarealer i 
planperioden . Dette behovet skal kartlegges gjennom 
utarbeidelse av en strategisk næringsplan . Arbeidet 
forventes igangsatt høsten 2017 og konklusjonene bør, 
så langt det er mulig, følges opp i den forestående 
rulleringen/samordningen . Arealbehov innenfor kom-
munalområdene Helse, sosial og omsorg, Oppvekst og 
kunnskap og Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling bør 
også vurderes . Det legges derfor opp til en prosess der 
harmoniseringen av arealdelen utvides med vurdering 
av næringsbehov .

Mål og strategier som blir til gjennom prosessen med 
samfunnsdelsrulleringen skal søkes implementert i 
arealdelssamordningen .
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