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Tilbakemelding på varsel om oppstart av ny kommuneplan  2019-2031  Sandefjord

kommune Vestfold

Vi viser til oversendelse av  08.12.2017  hvor dere ønsker innspill til planprogram for ny

kommuneplan for Sandefjord  2019-2031.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri— og

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer  -  herunder å ta vare på marint

biologisk mangfold -ved  å  tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.

Vurdering og merknader fra Fiskeridirektoratet region Sør

Fiskeridirektoratet region Sør vil råde Sandefjord kommune til  å  sette hensyn til viktige

fiskeriinteresser og marine naturverdier i kommunen på programmet.

Kystsonen er en viktig arena for rekreasjon og næringsvirksomhet, blant annet for båtfolket

og fiskere. Samtidig er den sårbar for menneskelig påvirkning fra utbygging og

næringsaktivitet. Det biologiske mangfoldet er rikt, med stor variasjon i arter og økosystem

på land og i sjøen. Det er viktig å bevare dette mangfoldet for fremtiden. Et rikt biologisk

mangfold beriker opplevelsen ved rekreasjon i kystsonen og sikrer muligheten for at de

kommende generasjoner kan høste av naturen på en bærekraftig måte.

God planlegging er viktig for å sikre en levende kystsone. Ved planlegging av hytte- og

boligtomter samt småbåthavner, havneanlegg, industriområder, vann- og avløpsnett og

lignende må man ta tilstrekkelig hensyn til kystsonen. For eksempel ønsker

Fiskeridirektoratet at småbåthavner plasseres der de forårsaker minst negativ påvirkning på

miljøet, og at plassene søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste mange områder,
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og at det legges til rette for  å  samle ledninger og kabler  i  egne traseer på sjøbunnen, slik at

man unngår å legge unødvendig beslag på sjøbunnen og sikrer den for fremtidig bruk.

Sandefjord kommune har et relativt stort sjøareal. Det finnes skjærgård og spredt med øyer

utenfor kysten. Fiskeridirektoratets kystnære fiskeridata viser at det innenfor kommunens

sjøareal finnes en del fiskeplasser for aktive og passive redskap. Flere av disse er rekefelt.

Innenfor kommunens sjøareal finnes det flere registreringer av «svært viktige» marine

naturtyper som større tareskogforekomster, bløtbunnsområder og ålegrassamtunn. Større

tareskogforekomster utgjør et habitat som er rikt på andre alger og dyr. Det er et yngle- og

oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk. Bløtbunn består av mudder og/eller fin,

leirholdig eller grovere sand som ofte tørrlegges ved lavvann. Et stort antall arter er  å  finne i

bløtbunnsområder i strandsonen og produksjonen i vannmassene kan være høy. De utgjør

viktige beiteområder for fugl og fisk. Ålegrasenger forekommer på sand og mudderbunn og

utgjør et viktig habitat for flere spesialiserte arter og samfunn. Rødlistearter og sjeldne

utforminger forekommer. Både større tareskogforekomster, bløtbunnsområder i strandsonen

og ålegrasenger er naturtyper som krever særlig hensyn og som bør vernes.

Det følger av Nasjonale forventninger til  regional  og kommunal planlegging, at Regjeringen

forventer at: «Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til  fiskeri— og

havbruksnæringen i kystsoneplanleggin gen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre

samfunnsinteresser. Arealbehovet ses i et regional perspektiv.»

Farvannet i Sandefjords skjærgård er viktig for fiskebestandene i området. Grunne Viker gir

gode oppvekstområder for fisk. Det åpne sjøarealet ut mot Skagerrak fungerer som

leveområde for mange pelagiske arter. Vi ser det som viktig at fiskeområdene og

naturtypene blir sikret gjennom kommunens arealplanlegging. I Sandefjord kommune er det

registrert 21 fartøy som driver med fiske. Det blir hovedsakelig fisket etter makrell, sei, torsk,

hyse og reke, samt noe krabbe og hummer. IFiskeridirektoratets kartbase er det ikke

registrert noen fiskerihavner innenfor kommunen. Det finnes fire kaste og låssettingsplasser

henholdsvis: Tangenbukta, Storholmen, Tønnehavna og Møyern. Disse bør tegnes inn i

kommuneplanens arealdel, med eget formål, for eksempel «fiske».

Informasjon om registrerte fiskeplasser, gyte— og beiteområder, marine naturverdier med

mer i Sandefjord kommunes sjøområder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets kartverktøy:

https://kart.fiskeridir.no samt naturtyper med mer i Miljødirektoratets naturbase:

http://kart.naturbase.no/

Vi ser det som viktig at nevnte fiskeområder og naturtyper blir sikret gjennom kommunens

arealplanlegging, og vi ønsker en synliggjøring av fiskeriinteresser herunder viktige marine

naturtyper og marint biologisk mangfold, i kommuneplansystemet for Sandefjord

kommune. Videre vil vi anbefale å ta inn viktige data for fiske- og gyteområder og marine

naturtyper i kommuneplanen.

I arealdelen bør kommunen vise sjøområdene med hovedformål og deretter sette

underformål (enbruk eller kombinerte formål) der det er behov for å avklare ekskluderende
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bruk av  arealer, for eksempel akvakulturanlegg i henhold til plan og bygningsloven  §  11—7 nr

6 Bruk  og vern av sjø og vassdrag med  tilhørende strandsone.

Kartlagte fiskeplasser bør vises med hovedformål eller  i  kombinerte formål, der fiske er et av

underformålene. I arealdelen bør marint biologisk mangfold vises som hensynssone §11-8

bokstav c) og det bør eventuelt gis retningslinjer og bestemmelser som begrenser hva som

kan skje av aktivitet/tiltak i området nettopp av hensyn til at området f.eks. er et gytefelt.

Fiskeridirektoratet region Sør ber om  å  få kopi av vedtatt planprogram samt  å  bli inkludert i

det videre planarbeidet med kommuneplanen.

Med hilsen

Erik Ludvigsen

seksjonssjef

Lars Aage Gade-Sørensen

rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Fra: Rolf Arne Karlsen <Rolf-Arne.Karlsen@mattilsynet.no> 
Sendt: mandag 8. januar 2018 13.54 
Til: Anne Therese Anvik 
Kopi: David Bakke Haugen; Ragni Wiksten Sørdahl 
Emne: Avslått: : høringsmøte med regionale myndigheter - 

kommuneplanens planprogram - MT sak 2017/258274 
 
Hei 
Mattilsynet kommer ikke på dette møtet. Vi viser samtidig til deltakelse på regional planforum 
15.11.17 hvor vi var representert ved Ragni W Sørdahl. 
Vi har gått gjennom høringspapirene og hadde en liten kommentar på planforumsmøte. Vi har ingen 
kommentarer til planprogrammet, men vil gi her en kort skriftlig tilbakemelding på tekst/innhold i 
den nye kommuneplanen. 
Grunnlaget for ny kommuneplan er gamle kommuneplaner i de sammenslående kommuner. 
Mattilsynet har fokus på grunnvannskilder og har funnet dette nevnt i kommuneplanen for Andebu. 
I kommuneplanens arealdel står det en henvisning til drikkevannsforskriften; «samt 
drikkevannsforskriften om vannforsyning og drikkevann som har strenge restriksjoner på hva som kan 
tillates i nedslagsfeltet for Andebu kommunes grunnvannskilder». Mattilsynet oppfatter at dette er 
tydelig nok som referanse til våre interesser og bør gjenfinnes i den nye kommuneplanen. 
Under bestemmelser og retningslinjer (fortsatt Andebu kommune) er det ført opp sikringssoner (også 
skravert i plankart) for Andebu og Høyjord vannverk og det er konkretisert uønskede tiltak innenfor 
sonen. Mattilsynet oppfatter at de tiltak som er nevnt bør være dekkende. Hvis vi ser det er 
nyttig/behov vil vi komme med forslag til endret tekst senere i arbeidet med kommuneplanen. 
På Planforumsmøte minnet vi på at det er ytterligere to grunnvannskilder i Andebu. De er riktig nok 
små, men bør være med i kommuneplanen og det bør lages en sikringssone også for Hvitstein og 
Torp. 
Vennlig hilsen 
Rolf Arne Karlsen 
seniorinspektør 
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Sandefjord kommune 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  18.01.2018 
Vår ref:  17/02283-5 
Deres ref:   17/6435-3 

 

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeidet med ny kommuneplan 
for Sandefjord kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 6. desember 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det 
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den 
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.  
 
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en 
regional sammenheng.  

 
Uttalelse til planprogrammet 
Vi har tidligere, 24.11.2017, gitt uttalelse til samordning av bestemmelser og 
retningslinjer for nye Sandefjord. I bestemmelsene er kommunen bevisst behovet for å 
legge føringer for områder det kan foregår uttak av masser. DMF savner imidlertid en 
oppfølging av dette temaet i planprogrammet.   
 
Vi mener kommunen bør være bevisst behovet for masser i kommunen. Dersom 
kommunen samtidig er kjent med hvilken tilgang det er for masser kommunen har 
behov for, vil det være et godt utgangspunkt for å kunne forvalte 
byggeråstoffressursene i kommunen. I tillegg bør kommunen være kjent med 
eventuelt andre mineralske ressurser i kommunen og vurdere om det er et aktuelt 
tema å se på i sammenheng med næringsutvikling. 
 
 
 
Mineralske ressurser i Sandefjord 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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DMF ønsker å minne om at Norges geologiske undersøkelse (NGU) har registrert flere 
forekomster med mineralske ressurser i den nye kommunen. NGU database er ikke 
omstrukturert til ny kommuneinndeling, forekomstene er derfor oppgitt etter 
opprinnelig kommunestruktur. 
 
I tidligere Sandefjord ligger forekomsten Fokserød som er vurdert til å ha regional 
betydning som byggeråstoffressurs. For å være i tråd med de nasjonale forventningene 
mener DMF at denne forekomsten skal bli tatt med inn i arbeidet med arealdelen.  
Dersom det er aktuelt med utvidelse av uttaket, skal det også vurderes om tiltaket skal 
konsekvensutredes. I tidligere Sandefjord finnes også natursteinforekomsten Marum-
Jåberg som er vurdert til å være en lokalt viktig ressurs. 
 
I Andebu er Kodal vurdert som en viktig malmforekomst. Andebu har også flere grus- 
og pukkforekomster som har lokal betydning. 
 
I Stokke er Stokke pukkverk en forekomst med lokal betydning. 
 
Det er i tillegg flere forekomster i de tre (tidligere) kommunene som har liten lokal 
betydning i dagens situasjon eller ikke har noen verdivurdering. DMF ber kommunen 
her konsultere NGUs ressursdatabaser for ytterligere informasjon. 
 
DMF anbefaler at kommunen vurderer på om det er aktuelt og ta inn temaet 
mineralske ressurser i planprogrammet og videre i kommuneplanarbeidet. Mineralske 
ressurser er ikke-fornybare naturressurser som bør tas inn i planarbeidet for å bli sikret 
en god forvaltning.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 

 
 
 

Mottakere: 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
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Vestfold Vann IKS 1 av 1 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

   
Tlf:     
    

22.01.2018 17/00052-18 

 

Deres dato Deres referanse 

06.12.2017    
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks  
Vestfold Vann IKS Hedrumveien 127 33 11 03 00 33 11 15 29  
Hedrumveien 127 N-3270 Larvik Foretaksregisteret Bankkonto  
N-3270 Larvik E-post 962 351 409 5083.06.00008  
 post@vestfoldvann.no    
 

Sandefjord kommune 
Postboks 2025 
3202 Sandefjord 
 
 

 

  
  

Varsel om oppstart av arbeidet med ny kommuneplan for Sandefjord 
kommune 

Vestfold Vann IKS eies av 6 kommuner i Vestfold og produserer og distribuerer årlig ca. 23 mill. m3 
drikkevann. Vannet forbrukes av ca. 160 000 innbyggere i Vestfold samt benyttes i industriell virksomhet og til 
jordvanning. 
 
Drikkevannsforskriften inneholder bestemmelser om kommunenes (§26) og Fylkeskommunenes plikter (§27) 
til å ta drikkevannshensyn ved utarbeidelse av kommunale og regionale planer. Vi ser at vann- og avløp 
innenfor kommunal håndtering er beskrevet i kap. 3.7. Vestfold Vann drifter og vedlikeholder ca. 120 km med 
hovedvannledning gjennom Vestfold.  Hovedvannledningene er kritisk infrastruktur for vannleveransen til våre 
6 eierkommuner. Det er derfor etablert en restriksjonssone i tilknytning til vannledningen for å ivareta 
sikkerheten knyttet til vannledningen og vannforsyningen. Restriksjonssonen skal beskytte vannledningen og 
dermed sikre at Vestfold Vann kan drifte, vedlikeholde og rehabilitere vannledningen til enhver tid. Den er 
også etablert for å redusere evt. skader på tredje part dersom en vannlekkasje eller andre uønskede hendelser 
skulle oppstå. Kritisk infrastruktur har derfor et særlig behov for å vernes, ettersom konsekvensene ved 
bortfall slår inn i flere samfunnsfunksjoner. Vannforsyningens funksjon er kritisk ikke bare som næringsmiddel, 
men også for bl.a. å opprettholde brannvanndekningen og ikke minst en velfungerende avløpssituasjon. God 
samfunnsplanlegging og forebygging er etter vårt syn den beste og mest effektive tilnærmingen for å unngå å 
bygge inn nye fremtidige sårbarheter. Således er det viktig at dette blir hensyntatt i alle kommunale planer 
hvor dette er relevant. Vestfold Vanns hovedvannledning går igjennom Sandefjord kommune fra Langåker til 
Akersvann med avgreninger til fastsatt grensesnitt mellom eierkommunene og Vestfold Vann. Kartverk over 
ledningen er tilgjengelig i kommunen. 

 
 
 
Med hilsen  
for Vestfold Vann IKS 
 
 
 
Tanja Breyholtz 
Daglig leder 
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Bane NOR SF
Postboks 4350, NO - 2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 971 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN - nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Sandefjord kommune
Postboks 2025
3202 SANDEFJORD

D ato : 25.01.2018
Saksref : 201727477 - 2
Deres ref . : 17/6435 - 3
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler : Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil: +47 47977073
E - post: stig.hagelid.fjeldstad@banenor.no

Sandefjord kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeidet med ny kommuneplan for
Sandefjord kommune - 2019 - 2031

Innledning

Bane NOR skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for Intercity (I C)
Vestfoldbanen på strekningen Stokke - Larvik. Planprogrammet for strekningen ble fastsatt i formannskapet i
Sandefjord 4. desember 2017. Planprogrammet viser traséene som skal utredes på strekningen, og beskriver
stasjonsplasseringer som skal vurderes.

Bol ig og øvrige byggeformål

Bane NOR forventer at S andefjord kommune følger opp intercity satsingen gjennom arealplaner som bidrar til
å styrke og bygge opp under sentrale knutepunkt. Dette for å bidra til å nå målet om at trafikkvekst skal tas
med gange, sykk el og kollektiv.

Bane NOR har to alternative stasjonslokaliseringer i Sandefjord by og vi ønsker at kommunen tar en aktiv rolle
i knutepunktutviklingen rundt den fremtidige jernbanestasjonen og allerede nå se på fremtidige muligheter for
arealutvikling ru ndt stasjonsalternativene. Forventingene om satsing på utvikling av fortetting i nærheten av
knutepunkt må gjenspeiles i arealstrategier for by - og tettstedsutvikling. For øvrig utvikling i kommunen, bør
kollektivnettet brukes som premiss for lokalisering av funksjoner.

I Stokke planlegger Bane NOR en ny stasjon i sentrum og vi er positive til at det i arbeidet med kommuneplan
skal sees på muligheter for fortetting i Stokke sentrum gjennom en prinsipplan.

Næring

Bane NOR støtter at strategisk lokalisering av bolig og næringsvirksomhet kan bidra til styrking av Sandefjord
by og Stokke sentrum, og at dette sammen med sentralt plasserte stasjoner vil bidra til at transportbehovet og

klimagassutslippene reduseres. Ban e NOR har gjennom arbeidet med kommunedelplan for
jernbanestrekningen Tønsberg - Larvik sett på bl.a. transformasjonsmotstand rundt stasjonsalternativene.
Analysen viser at det er betydelige arealer med lav transformasjonsmotstand både i Stokke og i Sandefjo rd
by. Bane NOR mener det er viktig at s trategisk næringsplan fokuserer på næringsetablering sentralt i
Sandefjord og Stokke, for å bygge opp om fremtidige knutepunkt. Etablering av f.eks. kontorarbeidsplasser
ved E18 og næringsområdet på Torp Øst, vil ikk e bygge opp om politiske mål om trafikkvekst og reduserte

klimagassutslipp, og heller ikke I C - satsingen og knutepunktutvikling,

Transportplan

Bane NOR ønsker dialog med kommunen om arbeidet med en ny transportplan og at arbeidet igangsettes,
men at selve transportplanen ferdigstilles etter at stasjonslokalisering er avklart gjennom kommunedelplan for
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IC-strekningen. Stasjonsplassering vil påvirke annen kollektivtrafikk, gang- og sykkelveinett og må derfor sees 

i sammenheng med dette arbeidet.  

Parkeringsstrategi 

Bane NOR er positive til at kommunen skal jobbe med en parkeringsstrategi for Sandefjord by, med siktemål 

en by som oppleves som attraktiv også for andre brukergrupper enn bilistene, og at strategien støtter opp 

under politiske mål om økt kollektivtrafikk. Bane NOR mener strategien også bør omtale andre deler av 

kommunen, og/eller bestemte funksjoner utenfor sentrumsområder. Dette gjelder spesielt der det er 

kollektivdekning. 

Plan for massedeponering 

Bane NOR er positive til at det skal foretas en kartlegging av eksisterende massedeponier på land og i sjø, 

samt arealsøk etter nye potensielle områder. Utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik vil 

medføre behov for både midlertidige og permanente massedeponier. Bane NOR ønsker derfor å delta i 

arbeidet med i planen for massedeponering og i arealsøket etter nye områder.  

Samordning og revidering av temakart 

Det fremgår av forslag til planprogram at temakartene for rekreasjon, landskap, natur og landbruk skal 

samordnes og oppdateres, samt at det i forbindelse med revisjon av regional plan for bærekraftig utvikling i 

Vestfold skal gjennomføres en ny kartlegging av kulturmiljøer i byer og tettsteder. Bane NOR har startet 

arbeidet med konsekvensutredning av nytt dobbeltspor på strekningen Stokke-Larvik og oppdaterte temakart 

vil kunne være til nytte i arbeidet med vurdering av ikke-prissatte virkninger. I forbindelse med 

konsekvensutredningen vil Bane NOR foreta registreringer og verdivurderinger for ulike tema og disse 

dataene vil kunne være relevante innspill til revisjon av temakartene. Det samme gjelder for registrering av 

grunnforhold. 

Planoverganger 

Planoverganger er den største risikobæreren ved norske jernbaner. Jernbaneforskriften har et forbud mot 

etablering av nye planoverganger. Det er heller ikke tillatt med økt bruk som medfører økt fare. Dersom 

foreslåtte felt medfører økt trafikk over en planovergang må det settes rekkefølgekrav om etablering av 

planskilt krysning før utbygging tillates. Dette gjelder også for områder med krav om senere regulering. 

 

Vi ber også om at sikkerhet ved jernbanen blir et tema i konsekvensutredning av nye utbyggingsområder som 

foreslås nær jernbanen. 

 

Avsluttende bemerkninger 

Vi anmoder om at areal til eksisterende jernbane vises med jernbaneformål i plankartet. 

 

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen.  Informasjon om disse finnes i vår 

veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-

planlegging/  

Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for 

avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig. 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

Stig Hagelid Fjeldstad 
Planlegger 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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Svar på varsel om oppstart av arbeidet med ny kommuneplan - Sandefjord 
kommune - Vestfold fylke 
 
Vi viser til brev av 6. desember 2017 vedrørende oppstart av arbeidet med ny 
kommuneplan og høring av forslag til planprogram. 
 
Kystverket 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. 
 
Kystverket utøver myndighet etter havne- og farvannsloven. Havne- og farvannsloven har 
som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og 
forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og 
andre næringer.  
 
Innspill fra Kystverket Sørøst 
Farleder 
Kystverket har registrert et farledssystem med hovedled og biled langs hele norskekysten. 
Hovedled og biled er en viktig del av det regionale og nasjonale transportsystemet og bør 
vises på kommuneplankartet. I Sandefjord kommune er det registrert både hovedled og 
biled, og vi ber om at disse vises på kommuneplankartet. 
 
Det må ikke legges til rette for tiltak, herunder småbåthavner, som kan svekke sikkerheten 
eller fremkommeligheten i hovedled eller biled. Dersom det planlegges etablering av 
bebyggelse nær områder som trafikkeres av nyttbåttrafikk, må det utarbeides en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for skipsstøt mot bebyggelse. Resultatene fra en slik analyse vil vise om 
det kan være behov for etablering av sikringstiltak før en eventuell etablering av 
bebyggelse i vannkanten. 
 
Havn / havnevirksomhet 
Sandefjord havn er en viktig trafikkhavn med ferjeforbindelse til utlandet. Planprogrammet 
inneholder en redegjørelse for dagens situasjon. Der går det frem at kommunen ikke 
kommer til å vurdere havnevirksomheten eller alternativ arealbruk av havna i denne 
kommuneplanrullering.  
 

Sørøst
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 Side 2 

Kystverket Sørøst vil understreke viktigheten av et helhetlig fokus på havnevirksomhet. Så 
lenge havnas fremtid er uavklart, må arealbruken ta hensyn til havnevirksomheten. Vi 
forutsetter at det ikke legges opp til arealbruk som kan komme i konflikt med effektiv drift av 
havna. Vi gjør oppmerksom på at vi vil vurdere å fremme innsigelse dersom hensynet til 
effektiv havnedrift ikke blir ivaretatt i det videre arbeidet med kommuneplanrulleringen. 
 
Navigasjonsinstallasjoner 
For å sikre trygg og sikker ferdsel i farvannet er navigasjonsinstallasjoner av vesentlig 
betydning. Kystverket har et overordnet ansvar for fyrlykter, overetter, staker, jernstenger 
mm i kommunen. Det må ikke planlegges arealbruk som kan komme i konflikt med 
navigasjonsinstallasjoner. Det er spesielt viktig at det ikke åpnes opp for tiltak som kan 
skjerme for seilingssektorene fra fyrlyktene. Videre er det viktig at det legges til rette for 
nødvendig vedlikehold og nyetablering av navigasjonsinstallasjoner langs kysten. Vi mener 
at dette er ivaretatt på en god måte i forslag til samordning av bestemmelser og 
retningslinjer, jf. brev fra Sandefjord kommune av 19. oktober 2017, og vi ber om at 
tilsvarende bestemmelse tas med i kommuneplanen. 
 
Ledninger og kabler 
Vi anbefaler at det legges til rette for å samle ledninger og kabler i egne traséer på 
sjøbunnen. Dette for å unngå å legge unødvendig beslag på sjøbunnen. 
 
Ankringsplasser 
I sjøkart er det avmerket en rekke ankringsplasser i kommunen. Ankringsplassene er 
skjermet for vind og bølger, og har gode dybde- og bunnforhold. Gode ankringsplasser er 
en mangelvare mange steder langs kysten. Kystverket Sørøst krever normalt ikke at disse 
tas inn i kommuneplaner, men vi anbefaler at kommunen tar hensyn til disse i sin 
arealplanlegging. 
 
Kystverkets kartløsning 
Informasjon om farleder, navigasjonsinstallasjoner, ankringsområder mm er tilgjengelig og 
kan lastes ned fra Kystverkets kartverktøy, http://www.kystverket.no/Maritime-
tjenester/Geoportal/ 
 
Havne- og farvannsloven 
Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjø krever tillatelse etter 
havne- og farvannsloven § 27. Det er Kystverket som skal vurdere og eventuelt gi tillatelse 
til tiltak i hovedled og biled, mens kommunale havnemyndigheter behandler tiltak i 
kommunens sjøområde. Tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men 
som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled skal behandles 
av Kystverket.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tanya Boye Worsley 

 
 
 
 
 

seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse - varsel om oppstart av arbeidet med ny kommuneplan for Sandefjord 
kommune - 2019-2031 
 
Det vises til oversendelsesbrev fra kommunen, datert 06.12.17 med varsel om oppstart av revidering 
av kommuneplanen i nye Sandefjord kommune.  Det skal utarbeides ny samfunnsdel og arealdelen 
til de tre kommunedelplanene for Stokke, Andebu og Sandefjord skal samordnes.  Forslag til 
planprogram er oversendt til offentlig ettersyn.  
 
Den nye kommunen har først og fremst behov for strategisk og identitetsskapende arbeid.  
 
Hovedmålsettingen med samfunnsdelen er - gjennom bred medvirkning - å utarbeide visjon, mål og 
strategier for den nye kommunen. 
 
Hovedmålsettingen med arealdelen er å samordne eksisterende kommunedelplaner.  Det legges 
ikke opp til innspillsrunde på nye boligområder, men kommunen ber om innspill til nye 
næringsarealer eller transformasjon innenfor eksisterende næringsområder. 
 
Fylkeskommunen vil innledningsvis takke for et konstruktivt og informativt møte med kommunen og 
høringsinstansene den 09.01.18.   
 

 Kommunen holdt en god presentasjon og fyldig redegjørelse for sine tanker og planer for 
revideringen av samfunnsdel, samordning av arealdelen til eksisterende kommunedelplaner 
for Stokke, Andebu og Sandefjord.  Fylkeskommunen sitter igjen med et godt inntrykk fra 
møtet – og oppfatter at det ble en god dialog og drøfting mellom kommunen og 
høringsinstansene.  Sandefjord er blitt en stor kommune med spennende og utfordrende 
problemstillinger, og fylkeskommunen ser fram til et spennende og interessant samarbeid. 

 
FYLKESKOMMUNENS ROLLER OG ANSVAR  
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer og styringsdokumenter 
blir fulgt opp i alt planarbeid. Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør, som 
planfaglig veileder og har et overordnet ansvar for kulturminnevernet i fylket og er myndighet når det 
gjelder kulturminner fredet etter Kulturminneloven. Statens vegvesen uttaler seg på vegne av 
fylkeskommunen når det gjelder vegfaglige tema.   
 
 
OVERORDNETE FØRINGER FOR PLANARBEIDET  
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk – RPBA og øvrige regionale planer er – sammen med 
nasjonale føringer og styringsdokumenter - fylkeskommunens grunnlag for uttalelsen til oppstarten av 
planarbeidet.  De vil også gi føringer for våre uttalelser videre i planprosessen.   
 
Fylkeskommunen har kommentarer og anbefalinger både vedrørende revideringen av  
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kommuneplanens samfunnsdel, samordningen av eksisterende arealdeler samt forslaget til 
planprogram.   
 
Kommunens hovedhensikt med planarbeidet 
Tre kommuner er nå blitt til en storkommune.   Det viktigste for kommunen å gjøre nå er å foreta 
strategiske og identitetsskapende arbeid. Det skal gjøres ved å revidere samfunnsdelen og 
samordne eksisterende kommunedelplaner og foreta strategiske valg knyttet til næringsetablering.  
Aktiv og god medvirkning er en viktig forutsetning i identitetsskapende arbeid, og kommunen vil før 
forslaget til planprogram vedtas, utvikle en egen medvirkningsstrategi som skal vedtas sammen med 
planprogrammet.   
 

 Etter fylkeskommunens skjønn, er kommunens satsing på strategisk og identitetsskapende 
arbeid kloke valg som vil kunne skape god forankring blant befolkningen, politikere og 
næringsinteresser og gi kommunen et godt styringsdokument for den ny storkommunen 
kommende periode. 
 

 Planforslaget skal, når det blir lagt ut til offentlig ettersyn, behandles politisk i 
fylkeskommunen.  Vi henstiller til kommunen å gi god høringsfrist, slik at fylkeskommunen får 
tilstrekkelig tid til å legge saken fram for våre folkevalgte til behandling.   Fylkeskommunen 
ønsker å drøfte dette nærmere med kommunen og håper på velvillig behandling. 

 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA 
Revideringen av RPBA 
Som kjent er revideringen av RPBA i full gang.  Kunnskapsgrunnlaget er på det nærmeste oppdatert 
og ferdig og vil bli formidlet og gjort tilgjengelig på hjemmesiden fortløpende gjennom vinter/vår 2018.   
Videre er det opprettet arbeidsgrupper/temagrupper som er i gang med sitt arbeid, det er nylig 
opprettet referansegruppe som vil ha møter framover.  Fylkeskommunen vil invitere til involvering og 
medvirkning bilateralt og ved fellesmøter med kommunene i Vestfold på administrativt nivå.  
Fylkeskommunen vil også legge til rette for involvering av det politiske nivået i kommunene i tida 
framover.  
 

 Revisjonen av RPBA og kommunens prosess går parallelt og det er viktig for begge parter 
med god dialog underveis. Disse arbeidene henger tett sammen og vil gjensidig påvirke og 
styrke hverandre.  Nytt forslag til RPBA skal behandles og vedtas av fylkestinget i desember 
2018, mens kommuneplanen skal vedtas medio 2019.  Forutsatt at framdriftsplanene for 
RPBA og kommuneplanen følges, vil ny RPBA være grunnlag for fylkeskommunens uttalelse 
til kommuneplanen når den kommer til offentlig ettersyn. 
 

Kommunen har etterspurt møte med RPBA, og det er avtalt et første møte med kommunen 8.februar.  
 
Regional plan for handel og sentrumsutvikling (Kjøpesenterplanen) 
I forbindelse med revidering av RPBA skal Regional plan for handel og sentrumsutvikling 
(Kjøpsenterplanen) integreres i RPBA.  Kjøpesenterplanen har en regional planbestemmelse som er 
juridisk bindende.  Det er svært få av kommunene i Vestfold som har innarbeidet den regionale 
planbestemmelsen til en bindende bestemmelse i sin kommuneplan.  Ingen av eksisterende 
kommunedelplaner for Andebu, Stokke og Sandefjord har innarbeidet den regionale 
planbestemmelsen, slik at den blir en bindende bestemmelse i arealdelen.  
 

 Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å innarbeide den regionale planbestemmelsen 
med tilhørende føringer som bindende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
Fylkeskommunen kan bidra med eventuell utforming av slike bestemmelser.  Ved å 
innarbeide den regionale planbestemmelsen og tilhørende føringer som bindende 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, vil bla konkrete enkelttiltak kunne håndteres som 
en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med fylkeskommunens som høringsinstans, i 
stedet for å måtte gå runden om et samtykke fra fylkestinget i tillegg.   Fylkeskommunen vil 
for øvrig drøfte problemstillingen med kommunen i det videre planarbeidet og følge opp i 
forbindelse med det offentlige ettersynet av kommuneplanens arealdel. 
 

 For tiden pågår også drøftinger mellom kommunen og fylkeskommunen vedrørende en sak 
fylkeskommunen har fått til behandlig; dvs et område på Fokserø - gbnr 17/58 – oppføring av 
trelast og byggevarehus.   Resultatet av drøftingene og behandlingen av den saken vil inngå 
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som del av de videre planprosessen i RPBA og behandlingen av kommuneplanen i 
Sandefjord. 

 
Kommentarer og anbefalinger vedrørende forslaget til planprogram 
3.2 - Arealstrategier, 3.3 - Befolkningssammensetning og bosettingsmønstre samt 3.5 - Bolig 
og øvrige byggeformål 
Som kommunen selv sier, er arealpolitikken et av kommunens viktigste virkemidler for å sikre en 
bærekraftig utvikling.  Hvor ulike typer byggeformål som f.eks boliger, kontorer, industri/lager, handel 
og offentlige/private tjenester lokaliseres eller videreutvikles bør ikke være tilfeldig, men undergis en 
grundig og helhetlig vurdering og må ses i sammenheng med det som skjer i nabokommuner og 
Vestfold for øvrig. 
 
Gjennom gjeldende RPBA har kommunene og regionale myndigheter inngått en avtale om hvordan 
utviklingen i Vestfold skal skje i tråd med nasjonale føringer og statlige retningslinjer.   
 

 Derfor blir det svært viktig å drøfte hva som er «riktig lokalisering» for ulike typer formål – det 
gir forutsigbarhet for både næringsliv og befolkningen for øvrig.  Samtidig har den nye 
kommunen en stor boligreserve som bør vurderes.  Dette vil bli viktige drøftingspunkter i det 
videre planarbeidet og i forbindelse med revideringen av RPBA.  
 

 Fylkeskommunen er også tilfreds med at kommunen ønsker å vurdere egnetheten og 
realiserbarheten av eksisterende arealer i boligreserven samt boligarealenes sentralitet i 
forhold til eksisterende byer, tettsteder og lokalsamfunn.  I dette arbeidet vil plasseringen av 
langsiktig utviklingsgrense LUG være gjenstand for drøftinger.  Bla i Stokke er LUG ikke helt 
avklart (lukket).  

 
3.5  Om fortetting og byutvikling  
Kommunen redegjør for at det trengs retningslinjer for hvordan fortetting skal skje, og at dette 
arbeidet bør skje lokalt. Det skal videre lages en strategi for utviklingen av hvert tettsted. 
  

 I revidert RPBA arbeides det med et forslag i tråd med det Sandefjord her legger opp til.    
RPBA vil videreføre en arealstrategi på et overordnet nivå, hvor hovedtyngden av fortetting 
skal skje innenfor langsiktige utviklingsgrenser(LUG) og prioriterte vekstområder og byene. 
Dette tenkes fulgt opp i de kommunale planene ved lokale vurderinger av hvor veksten skal 
skje. Videre legges det opp til utviklings- og fortettingsstrategier for de enkelte tettstedene og 
byene, som inkluderer kulturmiljøer.  

 
 Fylkeskommunen ser det hensiktsmessig å samarbeide slik at planene harmoniseres, og at 

retningslinjene i RPBA kan utformes hensiktsmessig.  
 

 Lokalisering vil være et annet viktig tema i revisjonen av RPBA og et virkemiddel for å styrke 
byliv og næringslivet både lokalt og regionalt.  
 

 Knutepunktutvikling og sentrumsutvikling er viktig å se i sammenheng. Hvordan for fortetting 
skal skje rundt ny stasjon er avhengig av hvor ny stasjon kommer. Det blir viktig å ta riktig 
grep for at historiske sentrum ikke skal svekkes.  

 
3.6 Næringsutvikling 
Næring og sysselsetting er et av utredningstemaene i forslaget til planprogram.  Kommunen har en 
målsetting om å være en meget attraktiv kommune for næringslivet, og det er vedtatt at det skal 
utarbeides en strategisk næringsplan.   I tillegg til å utvikle mål og strategier blir følgende 
utredningstemaer viktig – listen er ikke uttømmende:  
 

- Lokalisering av kontorarbeidsplasser 
- Mulig etterbruk av massedeponier til næringsformål 
- Behov for nytt areal kontra transformasjon innenfor eksisterende næringsområder 
- Mulig differensiering av næringsområder når det gjelder næringstyper 
- Eventuell økning av handelsareal i utvalgte områder utenfor sentrumsområdene 
- De framtidige mulighetene en ny dobbeltsporet Vestfoldbane, med vesentlig forbedrede 

avgangsfrekvenser og reisetider i begge retninger, representerer 
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Kommunen ber også om innspill til nye næringsarealer eller endret bruk (transformasjon) innenfor 
eksisterende næringsområder.   
 

 Flere av strekpunktene ovenfor ble drøftet på høringsmøtet med kommunen.  Kommunen 
ønsker bla å åpne for etablering kontorarbeidsplasser i alle næringsområdene.  Etablering av 
kontorarbeidsplasser i alle næringsområdene vil være i strid med nasjonale og regionale 
føringer og styringsdokumenter, og både fylkeskommunen, Statens vegvesen og 
Fylkesmannen gjorde oppmerksom på at kommunen måtte påregne innsigelser dersom 
lokalisering av kontorarbeidsplasser ble foreslått i alle næringsområdet.  Kommunen må 
gjøre en vurdering og prioritering dersom den skal unngå innsigelser. 
 

 For øvrig vises til fylkeskommunens uttalelse vedrørende harmoniseringen av utfyllende 
bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel som var til offentlig ettersyn i 
november 2017, jfr. sak 129/17 til Hovedutvalg for samferdsel og areals møte 05.12.17.  
Fylkeskommunen gjorde i sin uttalelse oppmerksom på at en viktig del av revisjonsarbeidet 
med RPBA, ville være å drøfte utfordringene og ønskene knyttet til næringsarealer og 
kontorarbeidsplasser og kriterier for lokalisering f.eks. langs E18.  Vi gjorde videre 
oppmerksom på at temaet ville bli gjenstand for grundige vurderinger fra fylkeskommunens 
side.  Dette gjaldt både lokalisering av nærings- og kontorvirksomhet samt utfyllende 
bestemmelser og retningslinjer.  Følgende ble vedtatt under pkt. 5: 
 
«Fylkesrådmannen ber Sandefjord kommune gjøre en helhetlig vurdering av lokalisering og i 
hvilket omfang det skal åpnes for kontoretableringer i kommunen i den kommende prosessen 
for samordning av arealplankartene inkl. vurdering av næringsarealer.  Vurderingen må 
gjøres på bakgrunn av nasjonale og regionale føringer.  Det vises til fylkesrådmannens 
vedlagte brev med ytterligere informasjon.»  
 
Se lenke til sak 129/17 med saksprotokoll, saksutredning og fylkesrådmannens brev:  
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/AgendaItems/Details/207096 
 

 Fylkeskommunen kan slutte seg til at de problemstillingene kommunen skisserer, er viktige å 
belyse.  Kommunen ønsker å være en meget attraktiv kommune for næringslivet, men det 
foreligger foreløpig lite tanker om hvordan dette skal skje.  Vi anser at kommunen må innta 
en annen og mer offensiv rolle enn den har tatt til nå for å komme i posisjon.  Det er derfor 
avgjørende at den strategiske næringsplanen blir utarbeidet. Arbeidet med den strategiske 
næringsplanen er, så langt fylkeskommunen kjenner til, ikke kommet i gang.    
Fylkeskommunen kan bidra med kompetanse og ressurser og for å få utarbeidet den 
strategiske næringsplanen dersom kommunen ønsker det.  Slikt arbeid bør skje i egen 
prosess. 
 

 Fylkeskommunen vil også minne om at Torp øst er et regionalt viktig knutepunkt. Utviklingen 
av et næringsområde ved Torp blir ett av de viktige temaene i RPBA, og er dermed et viktig 
tema i drøftingen mellom de to planene.  
 

Massedeponier 
Kommunen mangler oversikt over områder som benyttes til massedeponier (tipp-plasser) og om 
disse er godkjent.  Kommunen vurderer å gjøre arealsøk etter nye potensielle områder ved behov.  
Massedeponier er en stadig tilbakevendende problemstilling for de fleste kommunene i Vestfold, og 
alle kommuner har behov for slike områder.  Det er mange eksempler på ulovlige tipp-plasser og 
medfører mange negative konsekvenser og støy blant befolkningen.  Bransjen etterlyser selv slike 
områder.     
 

 Fylkeskommunen anbefaler Sandefjord kommune å gjøre arealsøk etter egnet(e) område(r) 
for massedeponier, slik at nytt område kan implementeres i kommuneplanens arealdel.  
Fylkeskommunen oppfordrer for øvrig alle kommunene til slikt arbeid. 

 
Næringsutvikling og sysselsetting – byggeråstoffer – uttak av mineraler 
Sandefjord kommune har som målsetting å være en meget attraktiv kommune for næringslivet.   
Fylkeskommunen og Regiongeologen anbefaler at planprogrammet suppleres med punkt om 
vurdering av byggeråstoffer og uttak av larvikitt og tas inn i samfunnsdelen.  Kartlegging og videre 
arbeid bør vurderes i neste rullering i kommuneplanens arealdel.  Det vises til Regiongeologens 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/AgendaItems/Details/207096
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Strategidokument for 2017-2019, vedtatt av fylkestinget i møte 15.06.17 under sak nr 54/17.   
 

 Tilgang på pukkstein av forskjellig kvalitet er helt essensielt for utviklingen i moderne 
samfunn, både mht infrastrukturtiltak, næringsbygg og boliger etc.  For næringslivet og 
kommunen selv er det svært viktig å ha tilgang på kortreist byggeråstoff/pukk - kostnadene 
ved transport av pukk og steinmasser over lengre avstander fordyrer prosjekter vesentlig.     
 
Det er viktig å legge gode og langsiktige rammebetingelser mht uttak av byggeråstoffer.  
Tidshorisonten for uttak på Fokserød vil ikke kunne dekke kommunens behov i et lengre 
perspektiv; dvs 100 år eller mer.  Sammenslåingen av de tre kommunene, gir kommunen nye 
muligheter for å vurdere nye områder for byggeråstoffer, slik at disse områdene ikke bygges 
ned og vanskeliggjør uttak av byggeråstoffer på seinere tidspunkt.   
 
En kartlegging av byggeråstoffer bør ses i sammenheng med en eventuell bygging av 
tidligere planlagte Fv 305.  Hvis den blir etablert vil det kunne gi muligheter for kortere 
transport av byggeråstoff fra Andebu. 

 
 Sandefjord kommune har – på lik linje med Larvik – larvikittforekomster som kommunen bør 

vurdere å utvikle.  Larvikittforekomstene er kartlagt, og informasjonen fra kartleggingen; dvs 
kunnskapsgrunnlaget er tilgjengelig.  Larvikittforekomstene i Larvik og Sandefjord bør ikke 
bygges ned. Uttak av larvikitt vil kunne gi nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling i 
kommunen.  Regiongeologen stiller sin kompetanse og erfaring til disposisjon dersom 
kommunen ønsker det.  
 

3.7 Miljø, klima og transport 
Jernbane  
Det pågår et arbeid med framføring av ny dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold.  Sandefjord vil få 
tre stasjoner; øst eller vest for Torp/Sandefjord lufthavn, i Sandefjord by og i Stokke.  Dette arbeidet 
vil få vesentlige konsekvenser for den videre utviklingen rundt de nye stasjonene og by- og 
tettstedsutviklingen i kommunen og gi nye utfordringer og muligheter.  I det videre 
utredningsarbeidet, blir det viktig å vurdere lokaliseringen av og behovet for nye boligområder, 
næring-, handel og kontorarealer og områder i lys av framføringen av de nye jernbanen og 
stasjonene. 
      
Trafikksikkerhet 
Kommunen ønsker å sette fokus på trafikksikkerhet i revideringen av kommuneplanen og vil jobbe 
mot «Nullvisjonen» ved hjelp av NTP og Vestfolds trafikksikkerhetsplan.  Kommunen arbeider med 
en trafikksikkerhetsplan som skal vedtas i løpet av våren 2018.    
 

 Det er svært positivt at kommunen ønsker å ha fokus på trafikksikkerhet i planarbeidet og 
skal revidere sin trafikksikkerhetsplan.  Det framgår imidlertid svært lite om hvordan 
trafikksikkerhet skal integreres i kommuneplanen, og fylkeskommunen anbefaler at 
trafikksikkerhet tydeliggjøres i samfunnsdel og arealdel, slik at det enklere blir inkludert og 
hensyntatt når kommuneplanen skal brukes.  

 
Sykkel, gang og kollektivtransport  
En Regional transportplan er under utarbeidelse.  Det vedtatte planprogrammet for Regional 
transportplan beskriver et utfordringsbilde og ambisjoner som neppe kan oppnås uten en vesentlig 
sterkere satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. Dette innebærer at 
transportmiddelfordelingen i Vestfold må endres.  Kommunen har både som vegeier og 
samfunnsutvikler en viktig rolle i tilrettelegging for at kollektivtransporten skal få konkurransedyktige 
vilkår. En attraktiv kollektivtransport trenger optimale trasévalg, god framkommelighet og effektive og 
gode bytte- og knutepunkt.  
 

 Fylkeskommunen anbefaler at Kollektivtransport tas inn som eget tema i 
planprogrammet. 

 
Jordvern 

 Fra forslaget til planprogram framgår at samordningen av kommunedelplanene for Andebu, 
Stokke og Sandefjord innebærer at avsatte boligområder som ligger på dyrket mark skal 
gjennomgås og vurderes på nytt. Slikt arbeid er naturlig og nødvendig sett i lys av 



  
 
Dato: 
24.01.2018 

 
Referanse: 
201708976-5 

 
 
6 av 8 

 
innstrammingen av de nasjonale jordvernmålene.  Det vil også være en god oppfølging av 
Samfunnsmål 2 i RPBA.  RPBA er som kjent under revidering hvor bla de langsiktige 
utviklingsgrensene (LUG), jordvern og utbyggingsområder avsatt på dyrket og dyrkbar mark 
blir et vesentlig drøftingstema.   
 

 I planprogrammets pkt. 3.2 – Arealstrategier, er riktig lokalisering i forhold til boliger, kontorer 
etc nevnt som vesentlig vurderingspunkt for å bidra til bærekraftig utvikling uten at de nye 
jordvernmålene er fremhevet.  Fylkeskommunen vurderer at dette er en svakhet og ber om at 
3.2 – Arealstrategier styrkes med å fremheve jordvern som egen strategi og mål.  
 

 Fylkeskommunen vil minne om at både dyrket og dyrkbar mark samme vern i jordloven.  Vi 
ber om at også «dyrkbar» mark tas hensyn til i planprogrammet og materiale som utarbeides 
i forbindelse med revideringen av samfunnsdelen og samordningen av arealdelene. 

  
Klimatilpasning og klima og energi 

 Fylkeskommunen minner om at det er viktig å fokusere på grønn vekst som nye 
markedsmuligheter som omlegging av produksjonen (bedre utnyttelse av alle ressurser) og 
nye produkter/tjenester som følge av «grønt skifte», som f.eks. offentlige innovative og 
grønne innkjøp og sirkulærøkonomi og bioøkonomi.  Jfr Regional plan for klima og energi, 
nasjonal politikk og internasjonale avtaler.  
 
Deler av det som er påpekt over kan også med fordel innarbeides i en handlingsplan med 
tiltak innen næringsliv. 
 

 Det er positivt at det kommer en egen strategi for parkering. Fylkeskommunen minner om at 
det er viktig å gi like fordeler til gass(biogass)biler som til el-biler. Disse bilene bør få noen 
fortrinn. 
 

 Det er positivt at det utarbeides en egen strategi for klimatilpasning.  Fylkeskommunen 
oppfordrer kommunen til å gjennomføre tiltak slik at både administrasjonen (plan + teknisk) 
og politikere i kommunen får kunnskap om det juridiske ansvaret kommunen har i forhold til 
f.eks. uønskede hendelser som leiras og mulig erstatningsansvar over for byggeier/byggeiers 
forsikringsselskap. Fylkeskommunen kan bidra med ytterligere informasjon.  
 
 

Folkehelse 
 Planarbeidet skal ifølge planprogrammet utarbeide mål og strategier innen alle 

kommunalområder. Det er ønskelig at dette også omfatter mål og strategier innen folkehelse, 
på tvers av kommunalområdene. 
 

 Grønnstruktur er oppgitt som tema som skal vurderes i forbindelse med revideringen. Bla 
skal temakartene for rekreasjon, landskap og natur skal samordnes og oppdateres.  
Fylkeskommunen vil minne om at områder avsatt til rekreasjon og friluftsliv er viktig - ikke 
bare for å skape gode bomiljøer – men er også vesentlig i folkehelsearbeidet.  
Fylkeskommunen anbefaler at kommunen utarbeider en strategi for å få turstinettet til å 
henge sammen. 

 
 Det skal ifølge planprogrammet utarbeides en egen medvirkningsstrategi for planarbeidet. 

Bred innbyggermedvirkning er et godt grep for å fremme folkehelse. Sandefjord kommune er 
involvert i «Prosjekt Nærmiljø», i samarbeid med blant annet Vestfold fylkeskommune. Det er 
positivt og i tråd med prosjektets hensikt at erfaringer fra prosjektarbeidet bringes inn i 
kommuneplanarbeidet, både når det gjelder arbeidsmetoder innen innbyggermedvirkning og 
den kunnskapen om faktorer som fremmer helse og trivsel som prosjektet har skapt gjennom 
innbyggermedvirkning. Sandefjord kommune har også deltatt i aktiviteter for å utvikle og 
styrke metoder for ungdomsmedvirkning, for eksempel prosjektet Pusterommet i regi av 
biblioteket. Det anbefales at disse erfaringene bringes inn i utarbeidelsen av 
medvirkningsstrategien.  
 

 Fylkeskommunen vil for øvrig følge arbeidet med medvirkningsstrategien med interesse.  
Den vil eventuelt kunne være interessant for andre kommuner i Vestfold som er slått sammen 
og skal i gang med tilsvarende planarbeid. 
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Automatisk fredete og nyere tids kulturminner - kulturmiljøer 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kulturminner og kulturlandskap gir folk og steder identitet og følelse av tilhørighet både til stedet og til 
fortiden. Sandefjord kommune har usedvanlig mange viktige og vakre kulturminner som vitner om 
områdets historie gjennom tusenvis av år. Noen kulturminner, som gravhaugen og handelsplassen 
på Gokstad, forteller en internasjonal historie om handelsnettverk og reiser i forhistorisk tid.  Den nye 
kommunen har dessuten ni nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer.  I forbindelse med revisjonen 
av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk vurderes det i tillegg nasjonalt og regionalt viktige 
kulturmiljøer i byer og tettsteder.  
 
De fleste kulturminner har først og fremst lokal verdi, og er kommunens ansvar. Kommunen har 
gjennom Plan- og bygningsloven det viktigste ansvaret og verktøyet for å ivareta mangfoldet av 
kulturminner, kulturmiljø og landskap.  Kunnskap om kulturhistorien kan være et avgjørende verktøy 
for å få til en felles identitet for den nye kommunen.  
 

 Kartlegging og prioritering av lokalt viktige kulturmiljøer og kulturminner bør derfor være et 
satsningsområde i kommuneplanarbeidet, som har et uttalt mål om å drive 
identitetsskapende arbeid. En slik kartlegging vil gi ytterligere eierskap til tematikken og legge 
til rette for en mer forutsigbar og tydelig forvaltning av de lokalt viktige kulturminnene.  Det vil 
også gi økt kunnskap om kommunens kulturminner.  Gjennom Riksantikvarens prosjekt 
«Kulturminner i kommunen» kan kommunen søke om støtte til denne typen kartlegginger.  

 
 Fylkeskommunen anbefaler kommunen å ta kultur og kulturminner med når det utformes mål 

og strategier knyttet til andre sektorer som for eksempel reiseliv, folkehelse og oppvekst. For 
eksempel vil etablering av pilegrimsled gjennom Vestfold gi et godt tilrettelagt, lavterskel 
friluftstilbud til både lokale og tilreisende. Etableringen skaper en arena der folkehelsen kan 
styrkes, kulturhistoriske opplevelser innen reiselivsnæring og andre verdiskapende tiltak kan 
utvikles, aktiviteter for skoler og andre institusjoner kan organiseres m.m.  

 
 Kulturminner bør også være en del av samfunnsdelens behandling av samfunnssikkerhet. 

Hvis kommunen har mål og strategier for samfunnssikkerhet og klimatiltak, bør kulturminner 
være en integrert del av disse.  

 
Kommuneplanens arealdel 

 Fylkeskommunen ser positivt på kommunens beskrivelse av kommende arbeid med 
kulturminner og kulturmiljøer.  Fortettingsstrategier i sentrums- og utviklingsområder er et 
godt og viktig plangrep som har stor betydning for forvaltning av kulturmiljøer og kulturminner 
i kommunen.  

 
De viktigste temaene for Sandefjords kulturarv ivaretas gjennom det varslede planarbeidet, herunder 
forholdet til nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer i nå gjeldende og revidert RPBA. Det er 
avgjørende at de nasjonale og regionale interessene som disse kulturmiljøene representerer sikres 
med de virkemidlene Plan- og bygningsloven stiller til rådighet. 
 

 Fylkeskommunen viser i det øvrige til vår uttalelse datert 23.06.2017 til varsel om oppstart av 
planarbeid – samordning av utfyllende bestemmelser og retningslinjer i Sandefjord kommune, 
samt uttalelse til offentlig ettersyn av samme sak, datert 08.12.2017. Dette er 
tilbakemeldinger som også er relevante i planarbeidet som nå igangsettes. 

 
 Vi bemerker at Sandefjord kommune per 16.01.2018 har 2236 fredete (båndlagte) 

kulturminner, og at det kan synes utfordrende å omtale alle i plankart med bestemmelser slik 
Kulturarv tidligere har foreslått.  

 
Bortsett fra bygninger som er fredet etter kulturminneloven, har ikke kulturminner fra etter 1536 et 
vern. Det er kommunen som må sørge for å utarbeide hjemler i tråd med plan- og bygningsloven, slik 
at de kan avslå søknader om riving av verneverdig bebyggelse, fjerning av kulturminner fra krigen 
osv.  
 
Vår erfaring er at kommunen må utarbeide gode generelle bestemmelser hvor man hjemler at 
kulturminner som verneverdige bygninger, krigsminner mm skal bevares og ikke tillates revet eller 
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fjernet. De generelle bestemmelsene skal også kunne sikre kulturminnene og de nasjonalt og 
regionalt viktige kulturmiljøene. 
 

 Kulturarv har forslag til generelle bestemmelser som vil kunne fungere som hjemler i 
byggesaker der man ønsker å sikre kulturminner. Vi ber dere ta kontakt slik at vi med dette 
som utgangspunkt kan jobbe frem bestemmelser som kan fungere for den nye kommunen.   

 
 Det gjøres oppmerksom på at kommunen må sikre seg hjemler for å kunne sikre ivaretakelse 

av viktige kulturminner og kulturmiljøer. Dersom ikke Sandefjord kommune tar tilstrekkelig 
grep og utarbeider generelle bestemmelser som sikrer kulturminner, vil fylkeskommunen 
vurdere å varsle innsigelse.  

 
………………… 000 …………………. 

 
 
Fylkeskommunen ønsker kommunen lykke til i det spennende arbeidet som er startet opp!   
 
Vi minner samtidig om samhandlingsreglene i Planportal Vestfold mellom kommuner og regionale 
myndigheter hvor det er utarbeidet gode kjøreregler for når og på hvilken måte prosessene bør 
foregå, slik at det oppnås god og mest mulig effektiv samhandling i planarbeidet og ser fram til 
fortsatt godt samarbeid. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Linda Lomeland 
Plansjef 

Bente Brekke 
Rådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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Sigurd Lenes   2017/6734 29.01.2018 
33 37 11 80  Arkivnr:  421.3  
   
Uttalelse til varsel om oppstart og forslag til planprogram - 
kommuneplan 2019 - 2031 - Sandefjord 
 
Saken gjelder 
Vi viser til mottatte varsel om oppstart og høring av planprogram. Formålet med arbeidet er å 
samordne kommunedelplanene for Stokke, Andebu og Sandefjord. Av planprogrammet fremgår 
det at det ikke legges opp til innspillrunde på nye boligområder. Det åpnes imidlertid for innspill 
på nye næringsarealer eller endret bruk (transformasjon) innenfor eksisterende næringsområder. 
 
Fylkesmannens rolle  
Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling skal med hjemmel i plan- og bygningsloven 
§ 4-3 påse at planer ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, 
landbruk, samfunnssikkerhet, helse og sosial og barn og unges interesser. Så lenge planen ikke er i 
strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, vil ikke Fylkesmannen ved miljø- og 
samfunnssikkerhetsavdelingen ha innsigelse til planen. For ordens skyld minner vi om at det er 
Fylkesmannens juridiske avdeling som behandler eventuelle klager på kommunens vedtak. 
  
Fylkesmannens vurderinger  
Kommunen er planmyndighet og har ansvar for å vedta samfunns- og arealplaner i henhold til 
plan- og bygningsloven. Det er en forutsetning at planene kommunen vedtar er innenfor rammene 
av gjeldende statlig politikk.  
 
Innledningsvis vil vi berømme kommunen for et godt gjennomarbeidet og ryddig planprogram 
med gode oversikter over hva kommunen skal gjøre i det videre arbeidet med kommuneplanen. 
Prinsippet om strategisk lokalisering av boliger og næringsvirksomheter for å styrke de 
eksisterende tettstedene, er et fornuftig grep som vil kunne bidra til å styrke lokalsamfunnene, 
virke identitetsskapende og bidra til å redusere transportbehov, klimagassutslipp og beslag av 
dyrka mark. Det er positivt at kommunen legger opp til gjennomgang av egnethet og 
realiserbarhet for eksisterende arealer i boligreserven, samt at det legges opp til en oppdatering og 
samordning av kommunens temakart for utvalgte tema.   
 
Nærmere om enkelte temaer i planprogrammet 
 
Folkehelse, barn og unge 
Vi ser positivt på at kommunen har satt bred medvirkning høyt på dagsorden i arbeidet med å 
utvikle visjon, mål og strategier for den nye kommunen. Vi vil understreke at barn og unges 
medvirkning bør få særlig oppmerksomhet når det skal utarbeides en egen medvirkningsstrategi.  
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Oppvekst og levekår er omtalt i et eget punkt. Status og utfordringer likevel i liten grad konkret 
beskrevet. Vi legger til grunn at barn og unges perspektiv vil komme tydeligere fram i det videre 
planarbeidet.  
 
Kommunen skal jobbe med boligsosiale behov i planperioden. Utarbeidelse av en boligsosial 
handlingsplan som involverer alle aktuelle tjenesteområder (bolig og tjenester knyttet til det å bo) 
vil kunne være et godt utgangpunkt. Det er gjort befolkningsframskriving og en beregning av 
arealer til boligformål som viser at det er avsatt mer til boligformål enn det befolkningsutviklingen 
viser. Det synes som kommunen på nåværende tidspunkt har en plan som vil kunne ivareta 
boligsosiale behov for ulike grupper, inkludert sykehjem/omsorgsboliger.  
 
Vi vil trekke fram som særlig positivt at handlingsplan om vold i nære relasjoner inngår som en 
del av kommunens arbeid for trygge lokalsamfunn.  
 
Næringsstrategi og lokalisering av næringsbebyggelse 
Det skal utarbeides mål og strategier for kommunens næringslivssatsing. Arbeidet vil også kunne 
omfatte en arealmessig del hvor det ønskes å identifisere arealbehov. Innkomne innspill til nye 
næringsarealer eller endret bruk (transformasjon) innenfor eksisterende næringsområder vil bli 
vurdert opp mot føringene som fremkommer av arbeidet med strategisk næringsplan. 
 
Fylkesmannen er positiv til at det skal utarbeides en strategisk næringsplan, og anbefaler at denne 
planen også inkluderer en arealmessig vurdering som følger prinsippet om «riktig lokalisering». 
Som en oppfølging av dette arbeidet vil vi anbefale at det utarbeides ett sett med kriterier. 
Differensiering av næringsarealene bør blant annet ta hensyn til virksomhetens behov, samt 
regionale og nasjonale føringer. Vi minner om at Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging, vedtatt 26. september 2016 (SPR-BATP), sier at 
utbyggingsmønster og transportsystemene skal planlegges slik at transportbehovene reduseres og 
kollektivtransport, sykkel og gange styrkes. Det vises særlig til punkt 3, 4.2 og 5.2 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 12. juni 2015 slår fast at 
kommunene skal legge vekt på reduksjon av klimagassutslipp gjennom planlegging og 
lokalisering av blant annet næringsvirksomhet. Samtidig forventes det at kommunene legger til 
rette for økt bruk av sykkel og gange.  
 
Vi vil understreke at kontoretableringer i områder som er avsatt til næring vil kunne være i 
konflikt med nasjonale interesser innenfor bolig-, areal- og transportplanlegging. Etablering av 
kontorarbeidsplasser bør skje i tettsteds- og sentrumsområder, og bør anvendes som et 
virkemiddel for å øke by- og tettstedsområdenes attraktivitet.  
 
I brev fra Klima- og miljødepartementet av 9. januar 2017 om nasjonale interesser på 
miljøområdet og en «klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis» står det i punkt 3.4 
om klima at innsigelse skal vurderes ved avvik fra SPR BATP. Forhold som kan gi grunnlag for 
innsigelse kan være at utbyggingsmønstre og transportsystemer ikke fremmer kompakte byer og 
tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål og hvis planleggingen ikke bidrar til å styrke 
sykkel og gange som transportform.  
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Landbruk 
Det er et politisk hovedsatsingsområde i den nasjonale landbrukspolitikken å sikre 
matproduserende areal til fremtidige generasjoner. Det er et viktig nasjonalt mål å få til en kraftig 
reduksjon i årlig omdisponering av de mest verdifulle jordbruksarealene.  
 
Jordvernet er innskjerpet av Stortinget etter at gjeldende kommuneplan ble vedtatt. I innstilling fra 
Stortingets næringskomité om nasjonal jordvernstrategi (Innst. 56 S (2015–2016)) fremholder 
komiteen følgende: «Komiteen viser til at det i et langsiktig perspektiv er viktig å ta vare på dyrka 
mark, som er en viktig nasjonal ressurs. Komiteen mener derfor at innen 2020 skal omdisponert 
dyrka mark være maksimalt 4 000 dekar per år.  
 
Det er knyttet sterke nasjonale jordverninteresser til den dyrkede og dyrkbare jorda i Vestfold og i 
Sandefjord. Vi har noen av landets beste jordbruksarealer. Jordsmonnet og klimaet gir grunnlag 
for dyrking av høyverdige matprodukter. I Sandefjord kommune er det stort press på 
jordbruksarealer både i utkanten av sentrums-/tettstedsområdene og i tilknytning til viktige 
veiakser. Når en i tillegg vet at infrastrukturtiltak som blant annet utbygging av ny trasé for 
Vestfoldbanen i fremtiden vil kreve omdisponering av en god del dyrka og dyrkbar mark, er det 
viktig at det opprettholdes forutsigbare langsiktige grenser mellom bebygde- og LNF-områder.  
 
Vi ber derfor om at det i revisjonsarbeidet gjøres grep for å øke takten i arbeidet med fortetting og 
transformasjon, og samtidig redusere omdisponeringen av dyrket og dyrkbar mark, i tråd med 
Stortingets føringer.  
 
Vi er tilfredse med at det legges opp til en gjennomgang og vurdering av realiserbarheten for areal 
avsatt til utbyggingsformål som ikke er tatt i bruk. Vi legger til grunn at tilbakeføring til LNF-
formål vurderes for slike arealer.   
 
Naturmangfold 
Norge har gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å forvalte naturen 
slik at planter og dyr som finnes naturlig, sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av 
naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe 
naturgodene videre til fremtidige generasjoner. 
 
I alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal naturmangfoldlovens (nml) §§ 8-
12 legges til grunn som retningslinjer, jf. nml §7. Konkret betyr dette at det må framgå av den 
endelige beslutningen i saken hvordan det enkelte prinsipp i nml §§ 8-12 er vurdert. Dette kravet 
skal sikre at virkninger for naturmangfoldet vurderes konkret og synliggjøres bl.a. i planprosesser. 
Vurderingene etter nml §§ 8-12 bør komme inn tidlig i prosessen, for å sikre at konsekvenser for 
naturmangfold vurderes mot øvrige interesser og således kan påvirke utfallet av de samlede 
vurderingene. 
 
Alle nye forslag til omdisponering av grønnstruktur eller LNF-områder må vurderes ut fra 
konsekvenser for naturmangfold.  Planprogrammet bør derfor ta høyde for at det kan bli behov for 
feltundersøkelser som grunnlag for konsekvensutredningen. 
 
Forurensning 
Av planprogrammet følger det at utarbeidelse av en småbåthavnutredning utsettes. Selv om 
kommunen i denne rullingen ikke legger opp til en småbåthavnutreding, anbefaler vi at 
kommunen nærmere ser på muligheten for å angi føringer slik at eksisterende og fremtidige 
havner planlegges og utvikles miljøvennlig. Vi viser i den forbindelse til håndboken Miljøvennlige 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/N/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/L/
http://extra.lansstyrelsen.se/havmoterland/SiteCollectionDocuments/Publikationer/Handbok-bathavner-no.pdf
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småbåthavner – fra prosjektet Hav møter Land. Det anbefales at denne håndboken brukes som en 
sjekkliste når nye og eksisterende småbåthavner skal planlegges og utvikles. Håndboken gir en 
oversikt over problemer, utfordringer og muligheter, når småbåthavner skal anlegges og utvikles.  
 
For øvrig minner vi om forurensingslovens bestemmelse om plikt til å unngå forurensning som 
følger av §7. Ved gjennomgang av eksisterende tipp-plasser må det vurderes om det er behov for å 
innhente tillatelse fra fylkesmannen.  
 
Vi legger videre til grunn at arealbruk/-virksomhetsetableringer som foreslås tilfredsstiller 
grenseverdier gitt i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. Vi minner her 
særlig om at det i områder med eksisterende støyede virksomheter må foretas en vurdering av 
samlet støybelastning.  
 
Arbeidet med forurenset grunn i Norge har pågått i flere tiår. Nye forurensede lokaliteter dukker 
ofte opp når industri legges ned og arealbruken endres. Vi tillater oss derfor å minne om at det er 
viktig at kommunen benytter tilgjengelig kunnskap om områder med forurenset grunn når det skal 
tas stilling til ny eller endret arealbruk. Tidligere arealbruk kan også ofte gi indikasjon på om det 
foreligger fare for grunnforurensning selv om det ikke er kjente registreringer i 
grunnforurensningsdatabasen. Områder med grunnforurensning er risikosoner, og på grunn av 
forurensningsfaren kan det være behov for å legge restriksjoner på hvordan de skal brukes. Det er 
viktig at kommunen kartlegger risiko og vurderer tiltak, dersom det planlegges transformasjon 
eller endret bruk av for eksempel tidligere industriområder mv.  

Klimatilpasning, klima og energi 
Vi tillater oss å vise til klimaprofilen for Vestfold som ble oppdatert i juli 2017. Klimaprofilen gir 
en oversikt over klimarelaterte problemstillinger og opplysninger om hvor en kan få mer detaljert 
informasjon om disse.  
 
For øvrig viser vi til forslag til Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning i kommunene (ikke vedtatt).  
 
Med hilsen 
Fylkesmannen i Vestfold 
  
Elisabet Rui Sigurd Lenes 
fylkesmiljøvernsjef  rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Kopi til: 
Vestfold fylkeskommune  Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
Norges vassdrags- og energidirektorat  Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 
Statens vegvesen - Vestfold distrikt  Serviceboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 
 
 
 
 
 
 
 

http://extra.lansstyrelsen.se/havmoterland/SiteCollectionDocuments/Publikationer/Handbok-bathavner-no.pdf
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/F/
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-vestfold/_attachment/12098?_ts=15ea344ee93
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning-i-kommunene/id2573433/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%25C3%25B8ringer-03.10.2017
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning-i-kommunene/id2573433/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%25C3%25B8ringer-03.10.2017
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Varsel om oppstart av arbeid med ny kommuneplan for Sandefjord kommune 

- uttalelse 

Vi viser til kommunens brev datert 06.12.2017, samt høringsmøte med regionale 

myndigheter 09.01.2018. Statens vegvesen er gitt utvidet frist for uttalelse. 

 

Statens vegvesen uttaler seg til varselet og forslaget til planprogram som vegadministrasjon 

for/forvalter av riksveger og fylkesveger. For fylkesveger er fylkeskommunen vår 

oppdragsgiver. I tillegg har vi statlig rolle som faglig sektormyndighet for vegtransport. Vi 

arbeider for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem. I dette 

inngår bl. a. helhetlig byutvikling, kollektivtransport, samordnet areal- og 

transportplanlegging. Viktige mål og føringer framgår bl. a. av Nasjonal transportplan (NTP), 

vegvesenets instruks, Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (SPR-BATP) og regionale planer. 

 

Planarbeidet skal samordne kommunedelplanene for Stokke, Andebu og Sandefjord gjennom 

en helhetlig kommuneplan, med samfunnsdel og arealdel. Strategi- og identitetsarbeid er 

framhevet som viktig i prosessen. Planprogrammet åpner ikke for innspillrunde på nye 

boligområder. Det åpnes for nye næringsarealer eller endret bruk/transformasjon innenfor 

eksisterende næringsområder.  

 

Vegvesenets vurderinger 

Statens vegvesen har forståelse for behovet for samordning og arbeid med visjon og 

strategier. Kommunen synes bevisst på hva den har behov for av prosess og av planlegging i 

perioden, og har utarbeidet et ryddig og gjennomarbeidet planprogram. Arealstrategier er 

vektlagt. 

 

Arealstrategier 

Statens vegvesen er enige med kommunen i at arealpolitikken er viktig for å sikre 

bærekraftig utvikling, og påpekningen av at riktig lokalisering av boliger, kontorer, 
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industri/lager, handel og offentlige/private tjenester har stor betydning for innbyggernes 

transportbehov. 

 

Strategisk lokalisering av boliger og næringsvirksomhet påpekes å kunne styrke Sandefjord, 

Andebu og Stokke sentrum og øvrige lokalsamfunn, samt bidra til at transportbehovet og 

klimagassutslippene reduseres. Riktig lokalisering angis å kunne bidra til vitalisering av 

Sandefjord by, samt Andebu og Stokke sentrum. 

 

Kommunen har pekt på at biltrafikk i dag utgjør ca. halvparten av kommunens 

klimagassutslipp, og at god areal- og transportplanlegging er en viktig faktor for å redusere 

kommunens klimagassutslipp. 

 

Det blir viktig å diskutere hva som er riktig plassering av virksomhet.  

 

I vurderingen av hva som er riktig lokalisering merker vi oss at kommunen skal legge til 

grunn føringene i SPR-BATP og de regionale planene. Vi nevner at også NTP gir føringer. 

Regional plan for bærekraftig utvikling i Vestfold RPBA) er under revisjon, sammenfallende i 

tid med kommuneplanarbeidet. Samtidig pågår arbeid med Regional transportplan og 

Regional plan for folkehelse. Det er sammenheng mellom planområdene. 

  

Vi ser det som riktig å satse på sentrumsområdene, nær viktige 

kollektivknutepunkt/stasjonsområder. Med dette mener vi at det bør tilrettelegges for og 

stimuleres til utvikling av Sandefjord, Andebu og Stokke sentrum. Utvikling andre steder kan 

virke motsatt for sentrumsområdene. 

 

Bolig 

Det er gjort rede for at kommunen har betydelige arealreserver for boligutvikling. Vi støtter 

at det ikke inviteres til innspill om nye boligområder. Vi støtter at det vurderes om det er 

områder i gjeldende kommunedelplaner som bør tas ut til fordel for tettere utvikling i de 

viktigste sentrumsområdene. 

 

Fortetting 

Det skal gjennomføres en prinsipplan for fortetting i Stokke sentrum, der det utarbeides 

fortettingsprinsipper som skal vurderes benyttet også i andre områder i kommunen. 

 

Statens vegvesen støtter at dette arbeidet skal gjøres. Fortetting kan være en viktig nøkkel til 

sentrumsutvikling med redusert transportbehov.  

 

Vi opplever mange fortettingssaker opp mot/nær fylkesveg, bl. a. nær fv. 256 Raveien. 

 

Boligetableringer nær veg har følger både for vegene og for folks bomiljø i form av støy og 

støv/luftkvalitet. 

 

Summen av slike saker kan ha betydning for vegenes funksjon, trafikksikkerhet og behov for 

trafikale tiltak. 
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Enkeltvis behandling av sakene, ofte gjennom behandling etter vegloven (dispensasjon fra 

byggegrense, utvidet bruk av avkjørsel) ivaretar i for liten grad helhetlige/strekningsvise 

behov. 

 

Det bør vurderes å innarbeide tydeligere kriterier/krav i kommuneplanens utfyllende 

bestemmelser. 

 

Vi viser også til innslagspunkt for plankravet. 

 

Vi ber om at trafikksikkerhet og krav til trafikksikre løsninger innarbeides som førende 

prinsipp for fortettingen. I dette legger vi bl. a. fokus på adkomstløsninger/sanering og 

samordning av avkjørsler/utforming av avkjørsler og kryss med nødvendig frisikt, samt 

løsninger for gående, syklende og kollektivtrafikk. 

 

Spredt boligbygging i LNF 

Vi opplever ulikhet i gjeldende kommunedelplaner. Spredt boligbygging har konsekvenser 

for bl. a. transport, trafikksikkerhet, transportmiddelvalg/bilavhengighet, behov for 

tilretteleggende trafikale tiltak. Vi legger til grunn at statlige og regionale føringer må gjelde 

også for spredt boligbygging, og ønsker at spredt boligbygging i størst mulig grad 

begrenses. Utfyllende bestemmelser må kunne gi grunnlag for entydig behandling, dvs. at 

lokalisering og kriterier bør avklares og utredes. 

 

Næring – strategisk næringsplan og arealdelen  

Kommunen har som mål å være meget attraktiv for næringslivet. Det skal utarbeides en 

strategisk næringsplan, med mål og strategier for kommunens næringslivssatsing. Det 

framgår at konklusjonene i den strategiske planen skal søkes integrert i kommuneplanen.  

 

Vi ser positivt på at temaet næring behandles grundig, både i den strategiske næringsplanen 

og i arealdelen. Slik vi ser det, må en arealmessig vurdering og vurdering av hva som er 

riktig lokalisering, i den strategiske næringsplanen og i arealdelen, ta hensyn til føringer i 

statlige og regionale føringer (SPR-BATP og regionale planer). 

 

Det må planlegges slik at transportbehovene reduseres og kollektivtransport, sykkel og 

gange styrkes. 

 

Lokalisering av nye næringsområder, og bestemmelsene for både nye og eksisterende 

næringsområder, vurderer vi å ha stor betydning for den framtidige by- og 

sentrumsutviklingen, og for transportarbeid, transportutvikling og lokal trafikksituasjon. 

 

Besøks- og arbeidsintensive virksomheter bør lokaliseres i by- og sentrumsområdene. 

 

Kontor- og handelsetableringer i områder avsatt til næring vil kunne være i strid med 

nasjonale interesser innenfor bolig-, areal- og transportplanlegging. 
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Lokalisering av kontor og handel nær E18 vil kunne medføre økt bilavhengighet, økt 

personbiltransport og trafikale utfordringer for riks- og fylkesveg, og kunne være i konflikt 

med nasjonale og regionale føringer.  

 

Føringer gjennom SPR-BATP mener vi er relevante også for eksisterende områder. 

 

Vi forventer at ny plan generelt ikke åpner for rene kontorvirksomheter i næringsområdene 

utenfor sentrumsområdene. 

 

Næringsområder, inkludert lokalisering av kontorbedrifter, er tema i revisjonsarbeidet for 

RPBA. Vi ser det som naturlig at kommunens planforslag avventer konklusjonene i ny RPBA. 

 

Lokaliseringskriterier/hensyn til reiseavstander/transport og trafikksikkerhet bør også 

legges til grunn for plassering av massedeponier/avfallsanlegg. 

 

Næring – utredningsbehov 

Planforslaget skal konsekvensutredes. 

 

Vi forventer at næringsarealenes bestemmelser og nye næringsarealer utredes for hvordan 

by- og sentrumsområder påvirkes, i tillegg til konsekvenser for transportarbeid, 

transportmiddelvalg og konsekvenser for vegnett/trafikale virkninger. Transportavstander, 

sammenheng mellom bo- og næringsområder, tilbudet til gående, syklende og 

kollektivreisende (kvalitet/sannsynlig bruk), samt parkeringspolitikk bør gjøres rede for. 

 

Videre forventer vi at nødvendige trafikale tiltak innarbeides med rekkefølgekrav i 

bestemmelsene. 

 

Dette kan være etablering/utbedring av anlegg for gående, syklende og kollektivtrafikk, 

tiltak for økt trafikkavvikling og tiltak for økt trafikksikkerhet. 

 

Forslag til adkomstløsning må framgå. 

 

Det vil være behov for utredninger som omfatter et større geografisk område enn det 

foreslåtte næringsarealet. 

 

Vi forventer også at virkningen av et samlet kommuneplanforslag utredes. 

 

Vestfoldbanen 

Arbeidet med ny Vestfoldbane gir muligheter som kommunen er bevisst i planprogrammet. 

Stasjonsplassering blir av stor betydning for hva som er riktig lokalisering av virksomhet, 

ikke minst kontorarbeidsplasser. I transportsammenheng anbefaler vi tett arealutnyttelse 

nær stasjoner i sentrumsområder, samt god tilrettelegging for gående, syklende og øvrig 

kollektivtrafikk for en god knutepunktsutvikling. 

 

Torp 
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Arealbruk ved Torp øst er nevnt i planprogrammet, uten at det er gått langt i å beskrive hva 

som er planoppgaven knyttet til avklaring av arealbruken. Vi vurderer at arealbruk ved Torp 

øst kan ha stor betydning for temaer som angår Statens vegvesen, og vi forventer å bli 

involvert i arbeidet, samt at arealbruken gis grundige utredninger.  

 

Fokserødområdet og ny Kodalvei 

Statens vegvesen har, i samarbeid med kommunen, lenge arbeidet med trafikkanalyse for 

Fokserødområdet. Planprogrammet viser til dette arbeidet. 

 

Analysen viser at trafikkavvikling og trafikksikkerhet i området er sårbar for arealutviklingen. 

I den sammenheng må arealbruken vurderes nøye. Både næringsarealer og eventuell ny fv. 

305 Kodalveien til Fokserød vil påvirke trafikksystemet i området, og vi har forståelse for at 

også Kodalveien vil være utredningstema i kommuneplanarbeidet. 

 

Anlegg for gående og syklende 

Vi merker oss at det skal gjøres en gjennomgang av kommunedelplanene med tanke på 

anlegg for gående og syklende. 

 

Ut fra nasjonale målsettinger om økt sykling og gange, anbefaler vi at kommunen 

innarbeider flere strekninger for tilrettelegging i kommuneplanen. Vår vurdering er at det i 

framtiden både vil være behov for sammenhengende strekninger/nett, i tillegg til utbedring 

av eksisterende anlegg. Det er uheldig om manglende avklaring i kommuneplanen 

begrenser/bremser arbeidet med å få fram reguleringsplaner for etablering av slike anlegg. 

Kommunen kan med fordel være ambisiøse i planleggingen av tilrettelegging for myke 

trafikanter. 

 

Krav til trafikksikkerhet og attraktive løsninger vil medføre at det i større grad enn i dag er 

behov for å skille gående og syklende, samt sykkelretninger. Dette vil være arealkrevende. 

 

Torpveien må innarbeides som veg med framtidig anlegg for gående og syklende. 

 

Trafikksikkerhet og trafikksikkerhetsplan 

Vi setter pris på at trafikksikkerhet er viet eget avsnitt i planprogrammet. Vi merker oss 

spesielt at kommunen er bevisst målsettingen i NTP om at 80 % av unge skal ha aktiv 

skoleveg, og at dette legges til grunn for kommunens arbeid. Dette er nyttig påpekning når 

kommunen tar stilling til framtidig skolestruktur. Vi anser dette som relevant også for 

barnehagestrukturen. 

 

Arbeidet med kommunens trafikksikkerhetsplan sammenfaller gunstig med arbeidet med 

kommuneplanen. Vi merker oss at konklusjoner fra arbeidet skal søkes integrert i 

kommuneplanen. Særlig positivt ser vi på at planen vil fokusere på sammenhengen mellom 

trafikksikkerhet, folkehelse og holdningsskapende arbeid. Vi vil i den sammenheng minne 

om at tilrettelegging for gående og syklende med tilstrekkelig kvalitet, samt korte avstander 

mellom arbeid og bolig/ulike gjøremål kan bidra til gode holdninger, økt fysisk aktivitet, 

redusert risiko for ulykker og bedre trivsel/folkehelse. 
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Plankrav 

I utfyllende bestemmelser anbefaler vi at plankrav slår inn tidligere enn i forrige forslag til 

samordnede utfyllende bestemmelser, jf. vår uttalelse i brev datert 06.12.2017. 

 

Byggegrenser og avkjørsler til fylkesveg 

Vi har tidligere påpekt at kommunen kan fastsette byggegrenser til fylkesveg gjennom plan. 

Ved å gjøre dette, blir kommunen vedtaksmyndighet og Statens vegvesen høringspart. Vi ber 

kommunen vurdere om dette er hensiktsmessig. Tilsvarende kan myndighet for 

avkjørselsbehandling flyttes dersom det utarbeides holdbare utfyllende bestemmelser. 

 

Videre prosess 

Statens vegvesen ønsker å medvirke til en god kommuneplan. Vi opplever at dialogen med 

kommunen så langt er god, og forslaget til planprogram vil kunne utgjøre et godt grunnlag 

for videre planprosess. 

 

Innsigelse kan være aktuelt dersom et planforslag bryter med nasjonale/regionale føringer. 

Dette kan bl. a. være dersom forslaget kan gi utbyggingsmønster/transportsystem som ikke 

fremmer kompakt by- og tettstedsutvikling med korte avstander mellom ulike gjøremål, 

eller planforslaget ikke bidrar til å styrke sykkel og gange som transportform, eller dersom 

riks- eller fylkesveg påvirkes negativt i forhold til trafikkavvikling og/eller trafikksikkerhet. 

Innsigelse kan også være aktuelt dersom forhold blir mangelfullt utredet. 

 

Statens vegvesen ønsker fortrinnsvis at vanskelige temaer løses gjennom dialog. Dersom det 

likevel oppstår interessekonflikter, ønsker vi å bidra til tidlige avklaringer. 

 

 

 

Vegavdeling Vestfold 

Plan- og forvaltningsseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Rune Sundmark 

Seksjonsleder Øyvind Flaatten 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Fylkesmannen i Vestfold 

Vestfold fylkeskommune 
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2031 - Sandefjord kommune 
 

Vår ref.: 201709850 

Viser til brev fra Sandefjord kommune 06.12.2017 med varsel om oppstart av arbeidet med ny 

kommuneplan, og til møte med Sandefjord kommune ved Roar Rabbevåg og Thor Henry Thorød 

29.11.2017 . Viser også til NVEs uttalelse ved offentlig ettersyn av forslag til samordnede 

bestemmelser og retningslinjer for nye Sandefjord kommune, datert 07.12.2017 (vår ref.: 201702960-

4). 

NVE er forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. 

NVE skal som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse 

temaene, og hvordan disse kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven. 

Skred- og flom 

Flom og skred er naturlige prosesser. På generelt grunnlag anbefaler NVE en arealbruk som styrer 

utbygging bort fra slike farer. Kommuneplanen bør bidra til forutsigbarhet og i størst mulig grad 

avklare hvorvidt det er mulig å realisere ønsket utbygging, jamfør sikkerhetskrav i TEK17. Det er 

kjente skredutfordringer i Sandefjord kommune. Dette gjelder særlig område-/kvikkleireskred, men 

skred i bratt terreng forekommer også. Vassdragene i kommunen er relativt små, men er likevel 

forbundet med flomfare som vil øke med forventede klimaendringer.  

Stortingsmelding 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene slår fast at arealplanlegging som tar 

hensyn til flom- og skredfare er det beste og mest effektive virkemiddelet for å forebygge skader fra 

flom og skred på ny bebyggelse. Kommuneplanen bør ikke åpne for vesentlig utbygging uten 

reguleringsplan. Jamfør også vår merknad til samordnede bestemmelser, 07.12.2017. 

Det er gjennomført faresonekartlegging for kvikkleireskred i flere sammenhenger i Sandefjord. Det er 

kartlagt både i forbindelse med regional kartlegging, med siktemål å finne store faresoner, og mer 

detaljerte kartlegginger i forbindelse med konkrete utbyggingsplaner. Siste større kartlegging er gjort i 

forbindelse med vurdering av nye jernbanekorridorer gjennom Sandefjord. Her er det snakk om et 

betydelig antall nye faresoner som ennå ikke er oversendt NVE, og som derfor ennå ikke ligger i våre 

kart. Kartleggingen er altså ikke uttømmende. I de tilfeller hvor faresoner er kjent i område som åpnes 

for utbygging – må disse gjengis disse i kommuneplanen som hensynssone med krav om sikring. I de 

tilfeller faresoneavgrensing ikke foreligger, må det gis krav om faresonekartlegging senest på siste 

plannivå. NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred angir hvordan kommunen kan foreta 

innledende vurderinger. NVE anmoder kommunen å systematisk vurdere mulighet for områdeskred 

knyttet til alle nye utbyggingsområder. Problematikk knyttet til områdestabilitet bør også belyses tidlig 

i forbindelse med arealsøk etter nye potensielle områder for massedeponi. 

I skreddatabasen er det registrert flere steinsprang langs vei i Sandefjord. Aktsomhetskart for snøskred, 

steinsprang, jord- og flomskred angir mindre potensielt skredutsatte areal i kommunen. Registrerte 

steinsprang har i liten grad skjedd innenfor disse aktsomhetssonene. Dette har antakelig sammenheng 

med at skrenter under 50 meters høyde i mange tilfeller ikke blir fanget opp av aktsomhetskart for 

steinsprang. Der det åpnes for utbygging uten at det foreligger annen informasjon om skredsikkerhet 

må aktsomhetssonene gjengis på plankartet som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser om at 
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skredsikkerhet må dokumenteres i reguleringsplan. Kommunen må sørge for at sikkerhet mot skred 

blir ivaretatt på siste plannivå, også der det ikke er angitt aktsomhetssone/hensynssone. 

Flomsikkerhet for arealer langs vassdragene kan ivaretas gjennom generell bestemmelse i 

kommuneplanen – som gir føringer for detaljreguleringen - eller ved å benytte aktsomhetskart 

flomfare som grunnlag for hensynssone med tilhørende bestemmelser. Disse aktsomhetskartene er 

grove og må suppleres med lokalkunnskap og konkrete vurderinger på siste plannivå. I NVEs veileder 

3/2015 Flaumfare langs bekker finnes råd og tips til slik kartlegging. Klimaprofil Vestfold (2015) 

peker på at mer intens lokal nedbør vil skape særlige problemer knyttet til overvann og små vassdrag. 

Klimaprofilen anbefaler 20% klimapåslag på flomvannføring i alle vassdrag i Vestfold, og peker 

spesielt på at man må være oppmerksom på at mindre elver kan finne nye flomveier. 

Vi viser for øvrig til våre retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar. 

Vassdragsmiljø 

Å holde god avstand til vassdragene vil - i tillegg til å redusere fare for flomskade - også generelt være 

til fordel for å bevare vassdragsmiljøet. NVE anbefaler at kommuneplanen angir en generell 

byggeforbudssone langs vassdragene.  

NVE anmoder at både åpne og lukkede vassdrag angis med arealformål «Bruk og vern av sjø og 

vassdrag, med tilhørende strandsone». Bekkelukkinger har uheldige konsekvenser for vassdragsmiljøet 

og har i mange tilfeller vist seg å være forbundet med økt flomfare. NVE anbefaler en generell 

bestemmelse som er til hinder for bekkelukkinger og som pålegger at man i reguleringsplan skal 

vurdere konsekvenser av å åpne gamle bekkelukkinger. NVE anbefaler også at man i 

kommuneplanprosessen legger til rette for åpning av konkrete bekkelukkinger. 

Kommunen må vurdere om planen åpner for tiltak som må behandles etter vannressursloven. 

Eksempelvis må uttak av vann og omlegging eller lukking av vassdrag som hovedregel vurderes etter 

denne, dersom tiltaket kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser. 

Energianlegg 

Planen må ta hensyn til eksisterende og eventuelt planlagte høyspentanlegg. NVE anbefaler at 

kommunen i dialog med netteier (Skagerak Nett as) angir nødvendige hensynssoner som sikrer drift og 

eventuell videreutvikling av regionalnettet. 

Videre arbeid 

Ta gjerne kontakt ved behov for oppklaringer, veiledning og drøfting knyttet til ivaretakelse av NVEs 

myndighetsområder i kommuneplanen. 

 
Hilsen fra 
Lars Ove Gidske 
Seniorrådgiver 
Skred- og vassdragsavdelingen 
Region Sør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Telefon: 22959595 eller direkte: 22959770 
E-post: nve@nve.no  eller direkte: log@nve.no 
Web: www.nve.no  

 
 

mailto:nve@nve.no
mailto:log@nve.no
http://www.nve.no/


     
 

     
      
      
      
      
      

      

Postadresse 
Postboks 405 
Sentrum 
0103 Oslo 

Fakturaadresse 
Fakturasenteret 
Postboks 4394 
2308 Hamar 

Telefon 
815 70 400 
Telefon 
23 09 78 03 

E-postadresse 
post@forsvarsbygg.no 
Internett 
www.forsvarsbygg.no 

Org. nr 
975 950 662 
Bankkonto 
4714 10 00280 

1 av 1 

 

 
 
Varsel om oppstart av arbeidet med ny kommuneplan for 
Sandefjord kommune 
 
Vi viser til varsel om oppstart av ny kommuneplan. Forsvarsbygg gir høringssvar i denne type saker med det 
utgangspunkt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser. 

Oppstartsvarselet gir denne gang ikke grunnlag for faglige merknader fra vår side. Varselet var imidlertid sendt 
til en postadresse som ikke lenger er i bruk. Vi ber derfor om at kommunen i fremtidige henvendelser benytter 
vår postmottaksadresse angitt nederst i dette dokumentet. 

 

 

 

 

 

  
Bjørn Bergesen 
Leder arealplan 

 

Stab for eiendomsstyring  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 

 
 

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

02.02.2018 2013/2179-10/314 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Sandefjord kommune 
 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 

Bjørn Bergesen 

06.12.2017 
 
 

17/6435-3 
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Innspill til planprogrammet 

Talspersonen for barn og unges interesser iht Plan- og bygningslov 
(Talspersonen), vil fremme følgende i forbindelse med planprogrammet; 

 

1.5 

- at det i medvirkningsstrategien tydelig fremkommer hvordan barn og unges 
interesser er tenkt ivaretatt 

 

2.2 

- at det i planen for jernbanestrekning Tønsberg/ Larvik tas særlig hensyn til og 
involvering av barn og unges interesser. Talspersonen vil om ønskelig stille seg 
positiv til å bli direkte involvert i dette arbeidet. 

 

3.1 

- at barn og unges interesser vektlegges i utarbeidelsen av visjon for kommunen  

 

3.2 

- talspersonen er kjent med at kommunen skal involvere seg i «Tettere byer med 
høyere kvalitet». Resultat av dette arbeidet forventes inkorporert i 
kommuneplanen. 

 

3.4 

- barnetråkkregistrering er ett av flere verktøy for å kartlegge barn og unges bruk 
av areal i nærmiljøet. Talspersonen vil fremheve at barnehagenes, skolenes og 
barn og unges bruk av areal i nærområdene må vurderes i 
kommuneplanarbeidet. Om dette skjer ved bruk av «barnetråkkregistreringer, 
eller ved bruk av andre kartlegginger er ikke det sentrale. Talspersonen vil kun 
peke på betydningen av formålet og at det ivaretas. 

- talspersonen savner en beskrivelse av utfordringer knyttet til levekår/ 
folkehelse, så som særlige utfordringer for barn i lavinntektsfamilier, 
innvandrerbarn, innaktivitet/ fedme og sosial boligbygging 
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3.7

Trafikksikkerhet

- talspersonen ønsker en involvering i utarbeidelse av trafikksikkerhetsplanen da
dette har vesentlig betydning for barn og un ges interesser

3.8

- talspersonen vil påpeke de livskvaliteter som finner grobunn i
utbyggingsområder som legger til rette for at både eldre og småbarnsforeldre bor
i samme område

Det minnes om at talspersonens viktigste oppgave er å påse at forvaltninge n
oppfyller krav iht plan - og bygningslov/ kommuneplan arbeidet . Talspersonen
skal derfor normalt ikke selv utføre de krav plan - og bygningslover stiller for
ivaretakelse av barn og unges interesser iht plan - og bygningslov.

I kommuneplansammenheng ønsker imidlertid talspersonen å bli involver t i
relevante prosesser/ arbeidsgrupper der det kan være hensiktsmessig.

Vennlig hilsen

Ivar Ramberg

Talsperson for barn og unges interesser

iht plan - og bygningslov

ivar.ramberg@sandefjord.kommune.no

97 68 13 80

mailto:ivar.ramberg@sandefjord.kommune.no


Fra: Peter Salomonsen <pjsalomonsen@gmail.com> 
Sendt: 19. januar 2018 07:59 
Til: Postmottak; Inger Line Birkeland 
Kopi: Anders Martin Nalum; Karin Bredal Åroe; Kristin Aase; Rolf Vidar 

Stangeby 
Emne: Innspill til planarbeid for kommuneplan (saksnr: 17/6435) - ATT: 

Inger Line Birkeland 
 

Hei, 

 

Fra Virik nærmiljøutvalg er følgende innspill til planarbeidet for kommuneplanen: 

 

Av plankartet fremgår det at for Haneholmveien på strekningen mellom "Støyten-krysset" og 

Virik idrettsplass er planen å bruke "lokalvei som gang og sykkelvei". Denne strekningen er 

uoversiktlig og utrygg for gående og syklende. Nærmiljøutvalget mener derfor at det burde 

være en dedikert gang og sykkelvei. Et alternativt forslag som er kommet fra flere er å 

anlegge denne langs jordet mellom idrettsplassen og Viriklia. Strekningen fungerer som idag 

som skolevei og vei til fritidsaktiviteter for mange barn i nærmiljøet. 

 

Det er også ønske om en fotgjengerovergang i Kjellbergveien rett ovenfor Vesle Hauanvei. 

Dette med tanke på alle besøkende til hjertnesskogen fra denne siden. 

 

I støyten-krysset ønskes også en fartsdemper midt oppe på flaten mellom Haneholmveien og 

Vesle Hauanvei. Det er idag høye hastigheter som skaper farlige situasjoner for gående, 

syklende og andre bilister. 

 

Fartsgrensen i Kjellbergveien forbi Virik skole ønskes satt ned til 30 km/t. 

 

Viriklia er skolevei og vei til fritidsaktiviteter for svært mange barn. Det er uoversiktlig rundt 

svingene. Hastigheten ønskes satt ned til 15 km/t. 

 

Det er ønske om utvidelse av Kjellbergveien på motsatt side av Virik skole for å lempe på 

farlige trafikk situasjoner som oppstår ved levering og henting til skolen. 

 

I forbindelse med utbygging av Sørbyjordet må det avklares hvordan Virik skole skal 

imøtekomme økt pågang. Skolen bruker allerede full kapasitet. Det er også begrenset med 

gang/sykkelvei langs Skiringssalveien. Det er et ønske om at det stilles krav til utbygger om å 

tilrettelegge i forhold til skolens behov i denne forbindelse. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Virik nærmiljøutvalg 
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Fra: Peter Salomonsen <pjsalomonsen@gmail.com> 
Sendt: 5. mars 2018 07:59 
Til: Postmottak; Inger Line Birkeland 
Kopi: Anders Martin Nalum; Karin Bredal Åroe; Kristin Aase; Rolf Vidar 

Stangeby 
Emne: Re: Innspill til planarbeid for kommuneplan (saksnr: 17/6435) - ATT: 

Inger Line Birkeland 
 

Hei, 

 

Ville bare forsikre om at dette har kommet frem til rette vedkommende, da vi ikke har fått 

noen annen bekreftelse enn den automatiske som kommer når man sender til Sandefjord 

kommune. 

 

Etter at dette ble sendt har det også kommet et par innspill vedrørende trafikkbildet på 

skoleveien. Det er nevnt at parkering langs Haneholmveien (nedenfor Vestvangveien) skaper 

farlige situasjoner, og også sentrums-arbeidere på jakt etter dag-parkering i Leikvollgata, 

Vestfoldgata og Lindgaards gate samtidig med barn på vei til skolen. Sistnevnte er et resultat 

av restriksjonene som ble innført på parkering nærmere sentrum 

 

Vi anmoder om å ta med disse ekstra innspillene i planarbeidet, og imøteser også en 

tilbakemelding på det vi sendte tidligere. 

 

Med vennlig hilsen 

Virik nærmiljøutvalg 

 

 

19. januar 2018 kl. 07:59 skrev Peter Salomonsen <pjsalomonsen@gmail.com>: 

Hei, 

 

Fra Virik nærmiljøutvalg er følgende innspill til planarbeidet for kommuneplanen: 

 

Av plankartet fremgår det at for Haneholmveien på strekningen mellom "Støyten-krysset" og 

Virik idrettsplass er planen å bruke "lokalvei som gang og sykkelvei". Denne strekningen er 

uoversiktlig og utrygg for gående og syklende. Nærmiljøutvalget mener derfor at det burde 

være en dedikert gang og sykkelvei. Et alternativt forslag som er kommet fra flere er å 

anlegge denne langs jordet mellom idrettsplassen og Viriklia. Strekningen fungerer som idag 

som skolevei og vei til fritidsaktiviteter for mange barn i nærmiljøet. 

 

Det er også ønske om en fotgjengerovergang i Kjellbergveien rett ovenfor Vesle Hauanvei. 

Dette med tanke på alle besøkende til hjertnesskogen fra denne siden. 

 

I støyten-krysset ønskes også en fartsdemper midt oppe på flaten mellom Haneholmveien og 

Vesle Hauanvei. Det er idag høye hastigheter som skaper farlige situasjoner for gående, 

syklende og andre bilister. 

 

Fartsgrensen i Kjellbergveien forbi Virik skole ønskes satt ned til 30 km/t. 

 

mailto:pjsalomonsen@gmail.com


Viriklia er skolevei og vei til fritidsaktiviteter for svært mange barn. Det er uoversiktlig rundt 

svingene. Hastigheten ønskes satt ned til 15 km/t. 

 

Det er ønske om utvidelse av Kjellbergveien på motsatt side av Virik skole for å lempe på 

farlige trafikk situasjoner som oppstår ved levering og henting til skolen. 

 

I forbindelse med utbygging av Sørbyjordet må det avklares hvordan Virik skole skal 

imøtekomme økt pågang. Skolen bruker allerede full kapasitet. Det er også begrenset med 

gang/sykkelvei langs Skiringssalveien. Det er et ønske om at det stilles krav til utbygger om 

å tilrettelegge i forhold til skolens behov i denne forbindelse. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Virik nærmiljøutvalg 

 



Fra: Catherine Signe Svindland 
<Catherine.Signe.Svindland@mattilsynet.no> 

Sendt: lørdag 27. januar 2018 11.44 
Til: Postmottak 
Kopi: 'uffe@live.no'; 'Lene Sperre'; Turid B Johansen; 

'hakonrp@gmail.com' 
Emne: Sande nærmiljøutvalgs innspill: 17/6435-8 Varsel om oppstart av 

arbeidet med ny kommuneplan for Sandefjord kommune 
 
  
  
  
  

  
  

  
Hei! 
  
Sande nærmiljøutvalg har følgende innspill til utkastet til ny kommuneplan i grønt under: 
  
  
3.5  BOLIG OG ØVRIGE BYGGEFORMÅL 
Fortetning, retningslinje for hvor og hvordan fortetning skal skje. I hvilke områder skal leilighetsbygg 
tillates 
Fortettingsprosjekter der leilighetsbygg erstatter småhusbebyggelse øker i antall. Fortetting i 
nærheten av trafikknutepunkter og sentrumsområder er i tråd med gjeldende nasjonale/ regionale 
areal- og transportpolitiske føringer. Samtidig fører utviklingen til at småhusområder 
endrer karakter, og ikke alle kommunens eksisterende boligområder egner seg like godt for 
fortettingsprosjekter. Kommunens særprege i områder med spesiell og gjennomført arkitektur, 
størrelse på bebyggelse og arealutnyttelse skal ivaretas. 
  
I arealdelssamordningen planlegges det ikke innspillrunde på nye områder for fritidsbebyggelse. 
Eventuelle ønsker om fortetting i eksisterende områder for fritidsbebyggelse bør skje etter en 
samlet reguleringsplan. Det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø skal opprettholdes 
for fritidseiendommer. 
  
Grønnstruktur 
Før det vurderes avsatt areal til nye boligområder bør det gjennomføres en dekningsanalyse for 
grønnstruktur/lekeplasser innenfor den enkelte bydel/lokalsamfunn. Ettersom det ikke 
planlegges innspillrunde på nye boligområder vil det være naturlig å utsette arbeidet med 
dekningsanalysen til neste rullering av kommuneplanens arealdel.  
Eksisterende grønnstruktur i tettbygde strøk skal beholdes. 
  
  
  
Vennlig hilsen Catherine Signe Svindland 
Leder, Sande nærmiljøutvalg 
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Leder: John-Reidar Pettersen   -  Mobil:   95 25 80 74  -  E-post: john-reidar.pettersen@gjensidige.no 
 

Til Sandefjord Kommune 

Vedr saksnr 17/6435 

Andebu 29.01.2018 

 

Innspill til kommuneplanen Sandefjord kommune fra 

Andebu Nærmiljøutvalg 

 

Vi i Andebu Nærmiljøutvalg ønsker å komme med noen innspill til Sandefjord kommune, i forbindelse 

med oppstarten av arbeidet med ny kommuneplan. Nedenfor ser dere en liste over ting vi håper dere 

kan se nærmere på i og innarbeide i den nye kommuneplanen. 

 

1. Implementere bygging av gang og sykkelvei langs Håskenveien, fra sentrum og opp til 

boligområdene Hoksrød og Flåtten i kommuneplanen. 

2. Gjennomføre flytting av Berglikrysset på Håskenveien ihht kommuneplanens arealdel 

vedtatt i tidligere Andebu kommune.  

3. Etablere turvei rundt Stålerødvannet i vestre Andebu (ref turvei rundt Stivannet i Kodal). 

I tillegg bør vannet og dets utløp utbedres i forhold til flomfaren på stedet. 

4. Implementere gang og sykkelvei vestover fra Andebu sentrum, på Døvlehavna, i 

kommuneplanen. 

5. Gjennomgå trafikksikkerhet for skoleelever i og rundt skolene i Andebu og i Andebu 

sentrum. 

6. Skilting til/merking av bygdeborgen Ulspipa i Andebu.  

 

 

 

Mvh  

 

Styret i Andebu Nærmiljøutvalg 

v/styreleder John-Reidar Pettersen 

 

  

mailto:john-reidar.pettersen@gjensidige.no
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                                             29.01.18, Høyjord 
 
 
Sandefjord Kommune 
 
Høyjord Nærmiljøutvalg 
 

Innspill til ny kommuneplan 2019-2031   
 
Høyjord Nærmiljø utvalg ønsker å komme med følgende innspill til kommune 
planen: 
 
3.3 Befolkningssammensetning og bosettingsmønstre. 
- Høyjord NMU ser det som viktig at det reguleres areal til både 
boligutbygging og næring i Høyjord. 
 
3.2 Arealstrategier 
- Høyjord NMU ser det som viktig at det lages arealstrategier som sikrer 
nærhet til kommunens tjenester for alle innbyggere i kommunen. Samt at det 
legges til rette for nye boliger, og at det legges til rette for næringsutvikling. Det 
er viktig at det finnes arbeidsplasser i nærheten av der folk bor. Dette har også 
en gevinst når det gjelder miljø og klimagass utslipp.  
 
3.5 Bolig og øvrige byggeformål. 
- Høyjord NMU ser det som viktig at det bygges boliger i Høyjord. Og at 
det legges til rette for næringslivet som ønsker å bygge. 
 
3.4 Oppvekst og levevilkår 
- Høyjord NMU vil spille inn at det er veldig viktig med nærhet til skole og 
barnehage for alle kommunens innbyggere. Det er viktig å opprettholde og 
utvikle dagens barnehage og skole tilbud i Høyjord. 
 
3.6 Næring og sysselsetting 
- Høyjord NMU ser det som viktig at det reguleres areal til næring i 
Høyjord. Dette for å skape arbeidsplasser som er nær det folk bor. 
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3.7 Miljø, klima og transport. 
- Høyjord NMU vil spille inn gang og sykkel vei fra Heimdal til Gravdal langs 
RV 312. Dette knytter Høyjord og Andebu sammen på en trygg og god måte. 
Tiltaket vil øke folkehelsen og ha en miljøgevinst. 
- Høyjord NMU vil spille inn en utbedring av kollektiv transport tilbudet. 
Med flere avganger og utvidet rutetilbud. Særlig ned mot kommune sentrumet 
i Sandefjord by. Det er ønskelig å kunne ta bussen fra Høyjord til Sandefjord på 
en god og effektiv måte. Dette vil helt klart ha en miljøgevinst. 
- Høyjord NMU vil spille inn at det er viktig å utbedre trafikksikkerheten til 
myke trafikanter. Særlig ved Høyjord skole og langs RV 312 fra Heimdal til 
Gravdal. 
 
3.9 Demokrati, Kultur og sosiale miljøer. 
- Høyjord NMU ser det som veldig viktig å støtte oppunder det gode 
frivillige arbeidet som gjøres av Høyjord idrettslag, Høyjord ungdomslag og 
ellers bygdas frivillige lag og foreninger. Vi har viktige møteplasser på Haugar, 
Haugarplassen, kirkestua, fotballbanen, lysløypa, samt bygdas badeplasser og 
mange tur mål. Dette arbeidet er helt uvurderlig for bygda vår. 
  
 
Mvh, 
Espen Myklebust Lima 
 
Leder av Høyjord Nærmiljøutvalg 
 



Fra: Arnadal Nmu <arnadalnmu@gmail.com> 
Sendt: mandag 29. januar 2018 09.20 
Til: Postmottak 
Kopi: Inger Line Birkeland 
Emne: Innspill til arbeidet med kommuneplan 
Vedlegg: Innspill til ny kommuneplan 2019.docx; Trygghet langs veiene i 

Arnadal.pdf; KOMMENTARER TIL BREVET ANMU.docx 
 

Til den det måtte angå.  

 

Vi i Arnadal NMU og Vennerød skole FAU sender her inn et innspill til arbeidet med ny 

kommuneplan.  

 

Vi sender også inn et dokument som tar opp trafikksituasjonen i bygda vår, "Trygghet langs 

veiene i Arnadal". Dette dokumentet ble først sendt inn til Stokke kommune i januar 2015 og 

vi ønsker å belyse problematikken på nytt. Vi sender derfor med et dokument med 

kommentarer til "Trygghet langs veiene i Arnadal". 

 

Vi håper at kommunen vil ta hensyn til våre innspill. 

 

Mvh Mari Myhre, leder i Arnadal NMU 
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Ny kommuneplan 2019-2031 
 

Innspill fra Nærmiljøutvalget i Arnadal og Vennerød FAU 
 
 
3.1 Overordnet visjon, mål og strategier 
 
”De tre gamle kommunene har hatt ulike visjoner, mål og strategier”. Vi ønsker å tilføye 
viktigheten av at nye Sandefjord kommune nå har blitt mye større i omfang og 
innbyggertall, dette fører til at vi ikke lenger har et naturlig sentrum, men 
samlingspunkter spredt rundt. Derfor er det meget viktig å ivareta de to tidligere 
småkommunene, slik at de føler seg en del av Sandefjord kommune og at Sandefjord 
kommune også retter fokus ut av Sandefjord by. Utvikling av de mindre områdene blir i 
denne sammenhengen et nøkkelord, for å knytte alle disse stedene, skolene, 
menneskene sammen. 
 
 
3.2 Arealstrategier 
 
Sandefjord kommune vokser. Derfor må kommunen rette blikket utover, for å finne den 
riktige lokaliseringen av nye boliger, skoler, lekeplasser, grøntområder, kontorer, 
industri/lager, handel og offentlige/private, noe som vil være avgjørende for skape 
tilhørighet blant alle innbyggerne, som igjen vil føre til økt trivsel i den nye 
storkommunen.  
 
 
Arnadal er i dette tilfelle et viktig lokalsenter. Vi ønsker å fokusere på videreutviklingen 
av dette området. Vi ønsker et lokalsenter i form av en trekant. Hvert hjørne i trekanten 
representerer en viktig del: 1: Den nye skolen som er planlagt bygd (på skoletomta) 2: 
Idrettsplassen med ballbinge, klubbhus, skatepark og akebakke. 3: Kunstnerlandsbyen 
og STI FOR ØYE. Disse tre punktene fremmer samfunn, kultur og idrett, som igjen vil 
skape et naturlig samlingspunkt i bygda.  
 
 
3.3 Befolkningssammensetning og bosettingsmønstre 
 
Arnadal NMU bekrefter videreføring av gjeldende reguleringsplan jamfør Areal og 
kartplan vedtatt av Stokke kommune i 2015. 
 
 
3.4 Oppvekst og levevilkår 
 
Arnadal ønsker å bevare Vennerød skole. Vi henviser til de øremerkede pengene fra 
Vennerød skolefond (på ca kr.  9 mill) som er tiltenkt bygging av den nye skolen. Ønsket 
vårt er at den planlagte skolen blir igangsatt, og at den blir flyttet til idrettsplassen 
(skoletomta). Idrettsplassen og Kunstnerlandsbyen/STI FOR ØYE er allerede etablert. 
Når skolen kommer er alle hjørnene i trekanten på plass. Dette vil styrke lokalsenteret i 
Arnadal. 
 



3.5 Bolig og øvrige byggeformål 
 
Arnadal ønsker å bevare dyrket mark, samt oppfordre til boligutvikling jamfør 
reguleringsplanene (2015). Vi henviser til amøbekonseptet som en meget god løsning 
for boligutvikling. Boligutviklingen er ønsket rundt ”triangelet” i bygdas lokalsentrum: 
området rundt idrettsplassen/Fossnes og Pikås.  
 
 
3.6 Næring og sysselsetting 
 
Vi ønsker en grundigere utredning av virksomhet ved massedeponiet på Dyrsø. 
Sandefjord kommune har en uttalt målsetting om å være en attraktiv kommune for 
næringslivet og vi henviser til at det skal utarbeides en strategisk næringsplan. Per i dag 
er Dyrsø/Brattås-depotet sin beliggenhet problematisk grunnet smale lokalveier, som er 
uegnet for tungtransport i et slikt omfang. Dette er en situasjon som er uholdbar både 
for yrkessjåførene, bilister, myke trafikanter - særlig barn og unge som ferdes langs 
veien.  
 
 
3.7 Miljø, klima og transport 
 
Vei: 
Vi ønsker utbedring av fylkesvei 560 med fartsdumper/fartsregulering, gang- og 
sykkelsti, overgangsfelt mellom Pikås og Skåum. Vi ønsker igangsetting av de tre 
regulerte gang- og sykkelstiene som allerede er vedtatt. Fylkesvei 560: Dalen, 
grytekrysset og Vennerød skole. Kommunevei 1109: Holt og Vennerød. Fylkesvei 560: 
Valberg og Arnadal kirke, samt fartsregulering.  
 
Klima og energi: 
Vi ønsker et bredere kollektivtilbud. Mange av beboerne i Arnadal har flere biler grunnet 
dårlig kollektivtilbud og mangel på gang- og sykkelstier. Økt kollektivtransport vil gi 
beboerne mulighet til å velge bort bilen. Færre biler vil redusere utslipp og minke 
trafikken langs veiene.  
 
Trafikksikkerhet: 
Målsettingen til MTP er ikke gjennomførbar slik trafikksituasjonen er i dag. Med 
utgangspunkt hyppig ferdsel av tungtransport langs veiene, mangel på både gang- og 
sykkelsti og fartsregulering, er det ikke mulig å gi elever en aktiv skolevei. Vi ønsker å 
bedre trafikksikkerheten i Arnadal, se innspill fra Vennerød FAU, Arnadal IL og 
Vennerød skole trafikkutvalg (se vedlegg). 
 
Vi ønsker å få en strategisk løsning for å flytte massedeponeringen på Dyrsø/Brattås til 
et mer egnet sted for alle parter. Situasjonen i dag er uakseptabel.  
 
Grønnstruktur:  
Vi ønsker badeplassen ved Kulerødvannet på Dyrsø vedlikeholdt og opprettholdt av 
kommunen. Vi ønsker å bevare de grøntområdene Arnadal har i dag. Vi vil sørge for at 
områdene som er tiltenkt til skole og skolegård rundt lokalsenteret ivaretas. Vi ønsker 



ikke at områdene rundt skoletomta blir bygd ut til boliger mm, slik at skolen senere lider 
av dette.  
 
 
 
Kulturmidler og miljøer: 
Vi ønsker at våre kulturminner ivaretas. 
 
 
3.9 Demokrati, kultur og sosiale miljøer 
 
Vi mener at  kultur bør få større plass i kommuneplanen 2019-2031. Vi ønsker en 
styrking av stiftelsen STI FOR ØYE, videreutvikling av Fossnes som kultursenter. Et 
sterkt nærdemokrati vil øke valgdeltakelse i Arnadal.  
 
3. 11 Kommuneøkonomi 
 
Vi ønsker en transparent kommuneøkonomi i Sandefjord kommune. Det er viktig at 
avsatte midler, fra Stokke kommune, blir brukt til det de var øremerket til. Vi ønsker 
informasjon ang. Vennerød skoles fond på 9 millioner. For å starte/fortsette prosessen 
ber Arnadal NMU om at øremerkede midler til den nye skolen skal brukes. Stokke 
kommune satt i gang denne prosessen, så vi forventer at Sandefjord kommune fortsetter 
slik at skolen blir ferdig i løpet av de nærmeste årene. 
 
 
 
Dokument forfattet av styret i Arnadal NMU, 25.01.2018. 
 
 
 
 
 
 
 



Trygghet  
langs veiene i Arnadal 

 
 

 
 
 
 

på vegne av: 
 

Arnadal IL 
Vennerød Skole FAU 

Holtegrenda gårdsbarnehage FAU 
Elverhøy barnehage FAU 

 



Dette dokumentet er forfattet av Arnadal IL på vegne av Arnadal IL, Vennerød Skole FAU, 
Holtegrenda gårdsbanehage FAU og Eleverhøy barnehage FAU. 
 
 
Arne Kristensen, Leder Arnadal IL, forfatter    Stian Eilevstjønn, Arnadal IL, forfatter  
 
 
 

Steinar Mørken, Leder Trafikkutvalget Vennerød Skole FAU   Rita Aske, Leder Eleverhøy FAU 
 
 
 
 

Gunvor Leifsdotter Falke, Leder Holtegrenda gårdsbarnehage FAU 
 
 
 
 
 
 
 

Arnadal, Januar 2015 

  



1 Innledning 
Fartsgrensene i Arnadal bærer preg av å ha blitt satt i en tid da befolkningstallet i området 
var lavere og hensynet til helse, miljø og sikkerhet rundt veiene ikke var etter dagens norm. 
Selv om området tilsynelatende ligger landlig til, er det store konsentrasjoner av boliger i 
områdene Gryte, Skåum, Pikås og Fossnes. Vennerød skole, Elverhøy barnehage, 
Holtegrenda gårdsbarnehage, Arnadal ILs idrettsanlegg og Arnadal Kirke er alle større 
institusjoner som er lokalisert i området. Ingen av disse institusjonene befinner seg innenfor 
boligområdene. Barn og voksne må dermed benytte kommune- og fylkesveiene for å nå 
disse.  Figur 1 viser gjeldende fartsgrenser. 
Se kommentar 1) i følgebrevet  
 

Gryte 
boligfelt

 
Figur 1 - Gjeldende fartsgrenser i Arnadal, med fra-til markeringer 
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2 Fossnesveien 

Den kommunale kjøreveien forbi AILs 
idrettsanlegg (Fossnesveien) har en rett 
strekning, og mange biler øker da farten. 
Det ligger to fotballbaner like inntil veien, og 
når baller kommer ut på veien, skapes det 
farlige situasjoner. Idrettsanlegget har 
utkjørsel til denne veien. Det er ofte mange 
barn som skal ut på veien, og det er ikke 
gang- og sykkelsti der. Veien har i dag 60 
km/t fartsgrense, men på den rette 
strekningen forbi idrettsbanen kjører mange 
biler raskere. Det mest effektive og sikreste 
er å senke hastigheten til 40 km/t og lage to 
fartsdempere, en på hver side av 
utkjørselen. Se Figur 2 for illustrasjon. 
 
Se kommentar 2) i følgebrev  
 
Cirka 150 meter sør for AIL idrettsanlegg er 
det en gangsti fra Gryte boligfelt ut på 
Fossnesveien (den gamle Fossnesvei 
traséen). Mange barn bruker denne stien da 
dette er den raskeste veien til idrettsbanen 
fra Gryte boligfelt. Vi foreslår at det også her 
anlegges fartsdempere, en på hver side av 
inngangen til gangstien. Se Figur 2 for 
illustrasjon.   
 
Se kommentar 3) i følgebrev  
 
Sør for avkjøringa til Gryte boligfelt er det 
skiltet «opphevet 50 km/t», dvs. fartsgrense 
80 km/t fram til Gryteveien. Dette er etter vår 
mening høyst uansvarlig da veien er smal, 
ikke opplyst og har ingen separasjon for 
gående eller syklende. Anbefales at 
fartsgrensen settes til 50 km/t.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 – Forslag til fartsdempende tiltak på Fossnesveien 

  



 

3 Gryte boligfelt 
Det er ikke skiltet fartsgrense i Gryte boligfelt, det vil si at det er den generelle fartsgrensen 
for tettbygde strøk, 50 km/t i boligfeltet. Dette oppfattes som uansvarlig og er heller ikke i 
samsvar med vegtrafikklovens § 3 eller Vegdirektoratets «Kriterier for fartsgrenser i byer og 
tettsteder». Fartsgrensen må settes til 30 km/t.  
 
Se kommentar 4) i følgebrevet for Skåum boligområde  
Se kommentar 5) i følgebrevet for Pikås boligområde  
Se kommentar 6) i følgebrevet for strekningen Vennerød skole - Dalenkrysset  

4 Gjennomgangstrafikk 
Etter at den nye veien fra Borgeskogen til Dalenkrysset ble åpnet, har 
gjennomgangstrafikken til Andebuveien økt betraktelig. En stor andel av denne trafikken er 
tungtransport fra Borgeskogen. Vi frykter at gjennomgangstrafikken vil øke ytterligere når 
bomstasjonene på E18 settes i bruk.  
 
Det meste av gjennomgangstrafikken går på den kommunale Fossnesveien istedenfor 
FV560 (Gryteveien og Vennerødveien). Dette sliter betraktelig på veien og utgjør en trussel 
for gående og syklende langs veien. Vi foreslår at Fossnesveien stenges for 
gjennomgangstrafikk og at gjennomgangstrafikken ledes via Vennerødveien som, i 
motsetning til Fossnesveien, både er opplyst og har gangvei. For øvrig bør det opplyses med 
skilt ved Dalenkrysset, at veiene i området ikke egner seg for tunge kjøretøyer da veibredden 
mange steder kun er 4 meter.  
 
Se kommentar 7) i følgebrevet  
 

5 Variabel fartsgrense ved Vennerød skole 
FV560 (Gryteveien og Vennerødveien) mot Vennerød Skole har nedsatt fartsgrense til 40 
km/t i perioden 07 – 15. Vi anbefaler at øvre fartsgrense 40 km/t gjøres permanent, da det er 
aktiviteter for barn og unge på Vennerød skole også etter klokka 15.  
 

6 Konklusjon 
Vegtrafikklovens § 3, Grunnregler for trafikk, sier følgende: 
 
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår 
fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. 
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. 
 
Fartsgrensene i Arnadal er i dag i konflikt med denne loven. Figur 3 viser vår anbefaling til 
nye fartsgrenser. Dette vil gi tryggere veier for fotgjengere og syklende. Dette vil føre til at 
flere tenker alternativt og vil kunne velge å gå eller sykle istedenfor å kjøre bil. Totalt vil dette 
gi en heldig effekt for helse, miljø og sikkerhet for hele bygda.  
 
Se kommentar 8) i følgebrevet  
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Figur 3 – Anbefalte fartsgrenser i området rundt Arnadal. 



KOMMENTARER TIL BREVET «Trygghet langs veiene i Arnadal»  

For ganske nøyaktig tre år siden (januar 2015) sendte Arnadal idrettslag et brev til Stokke 

kommune på vegne av idrettslaget og FAU ved barneskolen og barnehagene i nærområdet, 

for å sette fokus på trafikksituasjonen i Arnadal. Det ble aldri fra kommunen sendt noen 

tilbakemelding på brevet fra innbyggerne.  

Det har i mange år vært utfordringer med økt gjennomgangstrafikk og små veier uten tiltak 

for myke trafikanter. I skolegården ved Vennerød skole er det ukentlig, om ikke daglig, 

farlige situasjoner med mange biler, busser og barn inne på et lite område. Skoleveien er det 

for flere det eneste alternativet å bli kjørt eller ta buss/taxi på grunn av farlig skolevei.   

Dokumentet står slik det den gang ble skrevet, da det gir et godt bilde på utfordringene vi 

har i forhold til trafikksituasjonen i området. Noen tiltak er iverksatt og det er her skrevet inn 

merknader som nye punkter i dette tilleggsdokumentet. Det kommer også frem forslag om 

nye tiltak for å bedre trafikksikkerheten i Arnadal-området.  

Merknader:  

1) Det er siden 2015 gjort enkelte trafikksikkerhetstiltak i området. Likevel ser vi et 

behov for å fullføre tiltakene med fotgjengerfelt flere steder, for å sikre at myke 

trafikanter kan gå trygt over og langs veiene i området.  

2) Denne veien har nå 40-sone og maks 8 tonns akseltrykk. Det er ikke gang- og sykkesti 

langs veien.   

3) Det er ingen fotgjengerfelt i dette området, som kan sørge for trygg kryssing fra 

idrettsanlegget og ned til Fossnes-området. Det er ønskelig med dette i forbindelse 

med fartsdemperne  

4) Skåum boligområde: Det ble for noen år siden utbedret busstopp ved Skåum 

boligfelt, med busskur. På motsatt side av Vennerødveien (Fylkesvei 560) er det også 

en stor busslomme, som skoleelever benytter hver morgen og ettermiddag. De må 

da krysse fylkesveien uten gangfelt da dette ikke finnes i dette området. Dette må 

det etableres, sammen med fartsdemper før busstoppene i begge retninger.   

5) Pikås boligområde: Flere skolebarn bor i dette området og har gangvei på motsatt 

side langs fylkesvei 560, som de må gå langs for å komme til skolen eller busstoppet 

for ungdomskoleelever. De må krysse fylkesveien rett etter en sving, som er 

uoversiktlig for sjåfører som kommer fra Andebuveien/Varberg-området. På veien er 

det 60-sone. Det må etabeleres en fartsdemper med overgangsfelt i nærheten av 

Pikås boligfelt samt sette ned farten til 40kmt i området.  

6) Strekning Vennerød skole – Dalenkrysset: det er på denne strekningen 60kmt. Langs 

denne strekningen bor det mange barn, og det er uoversiktlig bakketopp. Barna må 

skysses til/fra skolen ved hjelp av taxi. Ved å prioritere gang- og sykkesti langs denne 

veien vil disse barna kunne gå til skole og fritidsaktivieter. Farten må uansett 

reduseres til 50kmt.  

7) Det er nå maks 8 tonns akseltrykk-begrensning på dette veistrekket. Det er mye 

gjennomgangstrafikk fra Andebu til Borgeskogen, både lastebiler og tomme busser 

etter endt bussrute. Farten er satt til 40kmt ved busslommen til Grytefeltet. Det må 



etableres fartsdemper samt overgangsfelt i forbindelse med denne busslommen da 

barn må krysse veien rett ved en uoversiktlig sving for å komme til busstoppet.  

8) Det er en utfordring at det også er fylkesvei gjennom nærmiljøet vårt, og vi ber om at 

Sandefjord kommune inntar en aktiv rolle overfor statens veivesen for å ivareta 

trafikksikkerheten for myke trafikanter i nye Sandefjord kommune  

I forbindelse med utarbeidelsen av ny kommuneplan for nye Sandefjord kommune, ber 

Arnadal Nærmiljøutvalg om at vår trafikksituasjon settes fokus på og forbedres for myke 

trafikanter. Vi er nå også en del av «trafikksikker kommune», men kan ikke se at dette 

gjelder alle innbyggerne i den nye storkommunen. Mange barn har ikke mulighet til å gå til 

skolen, pga farlig skolevei uten gang- og sykkelsti.  

 

Arnadal Nærmiljøutvalg, 28.01.2018 

 

 

 



Fra: Thor Asbjørn Andersen <thor@inkassokonsulenten.no> 
Sendt: 29. januar 2018 14:24 
Til: Postmottak 
Emne: Saksnummer 17/6435 
 
Høringsuttalelse til forslag til Planprogram – Ny kommuneplan 2019-2031 
 
Helgerød Nærmiljøutvalg har i tidligere høringer lagt stor vekt på at trafikksikkerheten blir 
ivaretatt.  Vi har derfor med glede notert oss kommentarene på side 14, under «Trafikksikkerhet». 
Særlig «nullvisjonen». 
 
Planlagte utbygginger i vårt område, i særdeleshet «Solkollen» og «Strand Leirsted» skaper 
utfordringer for barnas sikkerhet, i det man fortsatt ikke har klart å etablere gang- og sykkelveier i 
tilknytning til de aktuelle utbyggingsområder. 
Solløkka-området består i vesentlig grad av barnefamilier. Disse har i dag ikke gang- og sykkelvei 
tilgjengelig når de skal til/fra Helgerød skole. Med en utbygging av «Solkollen» blir jo ikke 
trafikkbildet særlig bedre. 
 
Vi forventer således at dette tas inn i den nye trafikksikkerhetsplanen som er under utarbeidelse. 
 
Mvh 
Thor Asbjørn  
 
Thor Asbjørn Andersen 

Leder 

 

Helgerød Nærmiljøutvalg 

Helgerødveien 156, 3233 Sandefjord 

Mobil: 911 08 231 

Epost: thor@gokstadhaugen.no  

 

 

 

Virusfri. www.avg.com  
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Fra: Melsomvik Vel <melsomvikvel@gmail.com> 
Sendt: 29. januar 2018 15:54 
Til: Postmottak 
Kopi: Lars Erik Bakke; Birgitte Lund Østli 
Emne: Innspill til kommuneplan for Sandefjord kommune 
Vedlegg: Prosjektplan for Melsomvik 2019-2025 (1).docx 
 

Hei,  

 

Vi sender med dette samlet innspill til ny kommuneplan for Sandefjord kommune.  

Oppsummert er vi svært opptatt av at Melsomvik og planene som eksisterer for vårt 

lokalsamfunn blir hensyntatt i utarbeidelsen med ny kommuneplan. 

 

Vi har bevisst ikke kommentert saken med Bane Nor, men ønsker å bli direkte informert og 

hørt når viktige avgjørelser skal tas. Ut fra saksdokumentene til kommuneplan står det at 

kommunen bes om å støtte beslutninger som tas på nasjonalt nivå. Vi mener at dette ikke bør 

gå på bekostning av lokalsamfunnet og innbyggere samt arealplanleggingen for Melsomvik 

og omegn. 

 

Med vennlig hilsen  

Melsomvik og omegn vel og nærmiljøutvalg 

 

 

davhau
Tekst i maskinskrift
B-7

davhau
Tekst i maskinskrift



  

ET SAMARBEID MELLOM ULIKE AKTØRER I NÆROMRÅDET FOR MELSOMVIK OG 

OMEGN. 

 

      

Skrevet av: Lars Erik Bakke 

 

Prosjektplan for Melsomvik 
 

Melsomvik vel og Nærmiljøutvalg 
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Prosjektplan for Melsomvik 

Melsomvik vel og Nærmiljøutvalg  

2018 -2025 

 

Bakgrunn for prosjektet 

Melsomvik har en lang historie på å være en sentral møteplass for blant annet forsvar, sjøfart, landbruk og fiske. 

Samtidig har det de siste årene det blitt færre og færre næringsvirksomheter i umiddelbar nærhet, noe som kan gi 

negativt utslag for et lokalsamfunn som Melsomvik. Det at vi også har blitt en langt større kommune i 2017 er 

med på utfordre dette ytterligere. Derfor ønsker Melsomvik Vel og Nærmiljøutvalg å ta et initiativ for å utvikle 

Melsomvik som er god oppvekstarena, et bra sted å drive ulik næring fra og ikke minst kunne utnytte de viktige 

sommermånedene med bakgrunn i beliggenhet. Melsomvik har de siste årene opplevd aktører som ønsker å skape 

nye arenaer for barn og unge, konserter, kulturverksteder, maritime bedrifter og stor grad av frivillighet. 

Prosjektplanen inneholder konkrete planer på området som involverer flere grunneiere, kommunale områder 

osv. Flere av disse har ikke vært snakket med under utviklingen av prosjektplanen.  

 

 

Hva ønsker vi å utvikle og etablere?  

I 2015 utførte Melsomvik kanskje en av landets største dugnader for et enkelt prosjekt. I et tett samarbeid med 

Stokke kommune, Vestfold Fylkeskommune og en rekke entreprenører og ikke minst frivillige klarte vi i løpet av 

kun 3 døgn å ruste opp friområdet på stranda i Melsomvik med en prislapp på ca 12 millioner kroner, hvor 

mesteparten ble finansiert på dugnad og gaver. En helt eventyrlig innsats fra et lokalsamfunn og et meget godt 

samarbeid med det offentlige.  

Med bakgrunn i lokalt engasjement, og som innspill til ny kommuneplan for Sandefjord kommune, har vi laget en 

oversikt over prosjekter vi ønsker å videreutvikle i Melsomvik. 
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Wipeout badepark 

For alle aldre. Plassert ca 50 meter fra land ved badeflåte på sandbunn. Hoppepute som administreres fra 

stupetårn.    

 

 

 

 

Europas råeste vannsklie 

Europas råeste vannsklie. Plassering ved «bunkersen» ovenfor stupebrett. Den vil monteres slik at det vil være 

minimal inngripen i svaberg og fauna. Installasjonen må være slik at den lett kan fjernes uten nevneverdig 

inngripen eller ødeleggelser i naturområdet.   

  

Sjekk tilsvarende i USA, Texas: https://www.youtube.com/watch?v=KUOhpQDDME4 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUOhpQDDME4
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG2Mqija_YAhVjKpoKHWMYBQ8QjRwIBw&url=http://inflatable-zone.en.alibaba.com/product/60414015549-802753494/2016_high_quality_inflatable_water_blob_water_inflatable_game_for_Water_Trampoline.html&psig=AOvVaw0F9WId6ao5mSG2m-PxofXT&ust=1514632866313091
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Badstue 

Til allmenn bruk. Den kan enten monteres på en traktorhenger eller på en flytebrygge. Det er ønskelig å ha denne 

tilgjengelig særlig på vinterstid da det er en del isbadere i området.  

 

 

Fru Lauretta 

I det gamle maskinverkestedet som ble oppført i forbindelse med at det ble etablert marinebase i Melsomvik på 

slutten av 1800-tallet er det konkrete planer for etablering av Fru Lauretta. Konseptet inkluderer bakeri, café, 

lokalt håndverk, kolonial, kulturarena og ikke minst en sosial møteplass for alle i umiddelbar nærhet. Bygget er på 

ca 500 kvm og ligger innenfor reguleringsområdet Nedre Solnes og fikk i 2017 en av de største tildelingene fra 

Kulturminnefondet på inntil én million. Det er planer for utbygging av leiligheter på området, noe som vil gi et 

godt bidrag til et mer levende lokalmiljø. Med planer om gjestebrygge rett utenfor bygget, strategisk plassering 

midt imellom Sandefjord og Tønsberg og med unike tur- og rekreasjonsområder et steinkast unna er det mange 

som er positive til et slikt tiltak.  

Prosjektet vil ha fokus på formidling av stedets kulturhistorie via aktiv forvaltning, samt engasjement for miljøet 

og dets utfordringer. På den måten ønsker Fru Lauretta å kunne bli en solid samarbeidspartner som styrker 

nasjonale forventninger om attraktive og klimavennlige tettstedsområder.  

 

 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://www.sparmax.no/save/917/epZDd_image001.jpg&imgrefurl=https://www.sparmax.no/?action%3Dprodukter%26id%3D33%26cattext%3DUtend%F8rs sauna&docid=btuSd4anDw90BM&tbnid=a0YijYOjHkvVIM:&vet=10ahUKEwjxvuqngK_YAhXGA5oKHU9CCIwQMwhEKBQwFA..i&w=768&h=768&bih=612&biw=1242&q=utebadstuer&ved=0ahUKEwjxvuqngK_YAhXGA5oKHU9CCIwQMwhEKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://i1.wp.com/www.frulauretta.no/wp-content/uploads/2017/05/20170328-_MG_2785Fotograf-CCarlsen.jpg&imgrefurl=http://www.frulauretta.no/20170328-_mg_2785fotograf-ccarlsen/&docid=dJ5FPHq075GlhM&tbnid=ZQsXXmN8eAxoJM:&vet=10ahUKEwj78pSBga_YAhUGYpoKHYABAAgQMwhQKCAwIA..i&w=5044&h=3363&itg=1&bih=612&biw=1242&q=fru lauretta&ved=0ahUKEwj78pSBga_YAhUGYpoKHYABAAgQMwhQKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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NatureVibes årlige konferanse og sommerfestival  

NatureVibes skal gi Melsomvik, Sandefjord kommune, Vestfold og lokalt næringsliv et løft. På sikt også med 

nasjonalt og internasjonalt fokus. Slik skal også NatureVibes bidra til å forsterke en nødvendig kursendring for 

Norge. En kursendring som i dag skjer over hele verden, men i for liten grad her hjemme. NatureVibes sin 

ideologi følger den nytenkende, teknologiske og fremtidsrettede grønne bølgen som nå skyller over kloden. Dette 

er en omstilling vi også bør ta del i. Omstilling er en viktig del av NatureVibes. Ved å tørre å investere i 

framtiden, gir vi også tilbake. Det er dette NatureVibes handler om: Det å gi er viktigere enn å ta. 

Vi ønsker å dele med bedrifter og organisasjoner som ønsker å satse på fremtiden, som tenker bærekraftig, miljø 

og har en større tanke for verden enn oss som lever i den i dag 

Festivalen for 2018 vil være i samarbeid med Fru Lauretta. Fredag 29. og lørdag 30. juni 2018. En rekke 

utstillere, kortreist mat, internasjonale og nasjonale foredragsholdere og artister.  

 

 

 

Melsomvik Vel og Nærmiljøutvalg 

Etter kommunesammenslåingen har Melsomvik og omegn Vel gått sammen med det etablerte nærmiljøutvalget 

som Sandefjord kommune hadde i sin kommune. Vi så at de fleste av vellet sine oppgaver var tilsvarende det 

nærmiljøtutvalgene i Sandefjord kommune hadde. Det å samle to så like organisasjoner så vi ikke som 

formålstjenlig.  

I og med det er helt nyetablert organisering er det vanskelig å anslå hva innbyggerne ønsker for barn og unge og 

ikke mint for nærmiljø. I og med det ligger årlig stønad til NMU vil dette gi oss noen nye muligheter rettet mot 

barn og unge. Melsomvik har årlig Sankthans-feiring med mellom 600-2500 besøkende. Julemarked i de eldste 

gatene i Melsomvik ble gjennomført for andre gang i 2017 og hadde da ca 1200 besøkende.  Vi har i tillegg hatt 

kiosk på stranda i to år som har gitt sommerjobb til 6 ungdommer pr år.   

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7167Wgq_YAhUmCZoKHcgLDasQjRwIBw&url=http://www.thepicta.com/user/naturevibes.no/4167814931&psig=AOvVaw3lq-tj2S8JMEX7iiWD_u_u&ust=1514630000643940
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Kystledhytte 

 

Vi ønsker at «sprøytehuset» i Melsomvik kan settes i stand til kystledhytte. Fin plass til 2 sengeplasser og 

kokemuligheter. Ypperlig for sykkelturister og kajakkpadlere. Det er dialog med Melsom vgs for et samarbeid 

rundt gjennomføring av istandsetting. 

 

Melsomvikkirken 

Vi ønsker at kirken i Melsomvik blir vernet og at det blir bevilget årlige vedlikeholdsbudsjett. Kirken har en stort 

potensiale innen konserter og foredrag. Som eksempel har Sandefjord kulturskole i starten av 2018 inngått avtale 

om teaterøvelser i kirken. Inventar og møbler er blant annet gitt i gave fra kunstner Hans Gerard Sørensen. 

 

 

Melsom skole 

Det jobbes med å lage et mer attraktivt uteområdet for barna på Melsom skole. Dette er et samarbeid mellom 

FAU, NMU, Sandefjord kommune og Melsom Skole. Planen jobbes med i disse dager er ikke konkret. FAU 

utarbeider et forslag. 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicr-75h6_YAhXJB5oKHYbgDKoQjRwIBw&url=https://no.wikipedia.org/wiki/Melsomvikkirken&psig=AOvVaw0oPBg5i0ikBKIJO815ErBE&ust=1514631412175954
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Finansiering av de ulike prosjektene 

Prosjekt Kostander  Støtte/spons Tidsperspektiv 

Wipeout badepark  1.500.000,- Sparebankstiftelsen. 
Lokale sponsorer, dugnad 
ved montering,  

2018/19 

Europas råeste vannsklie 600.000,-  Sparebankstiftelsen  Sommer 2019 

Badstue  80.000,-  Kontingent, 
Sparebankstiftelsen, 
kommune, 
fylkeskommune. 

Høst 2018 

Fru Lauretta 5.000.000,- Kulturminnefond, 
eierfinansiering, ønske 
om kommunal og 
fylkeskommunal støtte, 
mulige investorer. 

2018 - 2020 

Naturevibes 1.000.000 Kulturstøtte fra 
kommune, 
fylkeskommune, 
sponsorer, 
billettinntekter, salg.  

29.-30. juni 2018 

Kystledhytte 100 000,-  Kommunal støtte, 
Sparebankstiftelsen, 
Melsom videregående 
elevprosjekt.  

2018 

Melsomvik Kirken  100 000,-  Kirkerådet Forløpende 

Melsom Skole 500 000,- FAU, NMU, Sandefjord 
kommune og Melsom 
Skole 

Bør være ferdigstilt 2020 

 

 

 

Drift av badepark i Melsomvik  

Badeområdet i Melsomvik vil få en betydelig økning av besøkende. Vi mener at den beskjedene kiosken som 

Melsomvik Vel har hatt i to år kan gi sysselsetting til langt flere. Anlegget bør ha badevakter.  

Inntekter på badeparken vil være styrt av utleie av våtdrakter og vester. I tillegg dagskort/sesongkort i parken. 

Området vil være åpent for allmenheten men bruk av wipeoutpark og vannsklie vil koste penger. Dette vil 

finansiere badevakter og service for sesongene.  

  

 



Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS                      

 

Postadresse: C/O Framnes skole. Besøksadresse: Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord,  

E-post: post@fvnmu.no Nettsider: www.fvnmu.no   

 

Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS 

C/O Framnes skole 
Ferjeveien 15 

3222 SANDEFJORD 
 

 

 
Attn:          Dato: 29. januar 2018 

 
 

 
 

 

Innspill til kommuneplan for Sandefjord kommune 2018 
 

Som nevnt i tidligere Sandefjords kommuneplan for 2014-2026, er det viktig 

at arealressursene forvaltes slik at verdifulle natur-, frilufts- og 
rekreasjonsområder sikres for framtidige generasjoner. Sandefjord er i dag 

relativ rik på små grønne lunger og i nær tilknytning til tett befolkede 
områder i tillegg til noen få lett tilgjengelige området med «uberørt» natur. 

Dette er områder som er viktige for å fremme impulsiv lek og naturglede. 

Det er derfor av stor betydning at det finnes flest mulig slike områder i alle 
nærmiljø og at de viktigste delene av disse bevares, selv om det bygges i 

nærheten. Det må derfor tas hensyn til at nye veier inn i (nye) boligområder 
ikke ødelegger disse, men at det alltid sees på alternative veiløsninger. I 

utbyggingssaker vil små områder med uberørt natur vær en ressurs. I stedet 
for opparbeidete lekeplasser, som ofte står ubrukte, bør slike områder 

bevares som erstatning for pålagt lekeareal. Slike områder er små 
skogsområder, som vil være av betydning for alle, og lokale strandområder 

hvor disse finnes. Områder med uberørt natur har også en helsefremmende 
effekt. Det kan også gjøre at flere føler mestring, noe som vil påvirke trivsel 

og resultater på skolen.  
 

Viktige områder å verne i vårt nærområde er Langestrand, som eneste 
naturlige strand, og skogsområdene Lille Briske, sørøst for Sandarbanen, 

Fjellvikåsen, som er litt vanskeligere tilgjengelig, og Rødsåsen. I Nordre del 

av Rødsåsen ligger Pannekakefjellet. Dette er et viktig turområde for 
barnehage og skole og er egnet for barn fra 2 år og oppover. Dersom dette 

ødelegges av vei, også anleggsvei, eller bygges ned vil det være tapt for 
alltid og barnehagen mister et viktig område for barns utforsking av naturen. 

Tap av område vil også redusere skolens muligheter til pålagte oppgaver. 
Vi vil derfor be om at Langestrand, Lille Briske, Fjellvikåsen og Rødsåsen blir 

en del av friområdene i område Framnes Vindal, i tillegg til Sandarbanen, 
gamle sandarbanen og lekeplassene i Ole Weggersvei og i Dalmyrveien. 

 
Før fortetting av eksisterende områder og utbygging av nye, må det 

kartlegges hvordan trafikken kan avvikles best mulig. I dag er rundkjøringen 
i Kilen og krysset Framnesveien/Vesterøyveien sterkt belastet også utenom 

file:///C:/Users/Erland%20Bryde/Documents/Søknader/post@fvnmu.no
http://www.fvnmu.no/
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Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg FIS                      

 

Postadresse: C/O Framnes skole. Besøksadresse: Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord,  

E-post: post@fvnmu.no Nettsider: www.fvnmu.no   

 

rushtid. Dette skyldes allerede gjennomførte utbygginger på hele Vesterøya, 

og problemet vi øke etter hvert som allerede planlagte utbygginger på 
Skotåker, Vindal og Veraåsen bygges ut. For å unngå kø i småveiene, som 

ofte brukes som skolevei, er det viktig at ved nybygginger ledes trafikken 
raskest mulig ut til hovedveiene. I den forbindelse bør tidligere 

industriområder som Jahres fabrikker og Vera kunne omreguleres til 
boligformål, men samtidig ti ny tilgang til sjø. 

 
I forbindelse med utbygging av nye områder må det tas hensyn til 

nærliggende skoler og det ekstra trafikkbildet som skapes av 
fritidsaktiviteter i nærområdet. Framnes skole er i dag nesten helt full, noe 

som også gjelder flere skoler i kommunen.  
 

 

 
 

 
Med vennlig hilsen, 

 

 
Arnt Christian Bryde 

Nestleder/Kasserer 
Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg 

file:///C:/Users/Erland%20Bryde/Documents/Søknader/post@fvnmu.no
http://www.fvnmu.no/


Innspill til kommuneplan fra Mosserød NMU, MNMU 

Sak 1. Mye trafikanter ved Mosserød Skole 

1. Gangveier til Mosserød skole. MNMU etterlyser gangvei helt inn til Mosserød skole (markert med 

rødt på bilde under). Alternativt kunne elevene med fordel gått lenger på gang og sykkelveien på 

Ringveien dersom det hadde vært opparbeidet en gangvei/passasje som markert i stiplet linje 

med rosalilla farge.  

2. Opphøyet gangfelt i Merkurs vei (passasjen ved ballbingen). Markert med gult. 

3. Gjennomkjøring forbudt fra Jupitersvei til Mosserødveien (forbi gamle gartneriet) bør vurderes 

opphevet da dette fører til mer trafikk i skolen umiddelbare nærområde (Skolen brukes som en 

«stor rundkjøring».  
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Sak 2. Utbedring av krysset Ringveien Lingelemveien.  

Krysset er ulykkesbelastet og uoversiktlig. Barn og foreldre i området har i den anledning organisert 

en trafikkaksjon for å sette fokus på problemet.  

I tillegg til at selve krysset er problematisk fører det ofte til lange køer i retning Åbol (spesielt om 

morgenen og i ettermiddagsrushet). Dette igjen medfører at svært mange bilister velger å «ta 

snarveien» gjennom boligområdene Hovland og Trollveien/Legdåsveien.  

Begge disse boligområdene er skolevei (uten gang og sykkelvei) for barn til hhv Mosserød og 

Breidablikk. 

 

(En del av problemet skyldes ettermiddagstrafikk fra Fokserødområdet. Et positivt bidrag ville ha 

vært å fått flyttet eller fjernet bomstasjonen på nye E18 mellom Sandefjordsveien og Fokserød (i dag 

velger mange å kjøre Raveien / Bottenveien i stedet for E18/Sandefjordsveien pga bomstasjonen) 

https://www.sb.no/nyhet/trafikkulykker/trafikksikkerhet/her-har-det-vart-minst-atte-ulykker-pa-

fem-ar/s/5-73-178683 

https://www.sb.no/trafikksikkerhet/nyheter/trafikk/barna-er-redde-nar-de-ma-krysse-veien/s/5-73-

311599#_=_?&redirectNr=1 

Krysset markert i rødt under. Lekkasje til sideveier uten gang og sykkelvei markert med gult.  

 

 

https://www.sb.no/nyhet/trafikkulykker/trafikksikkerhet/her-har-det-vart-minst-atte-ulykker-pa-fem-ar/s/5-73-178683
https://www.sb.no/nyhet/trafikkulykker/trafikksikkerhet/her-har-det-vart-minst-atte-ulykker-pa-fem-ar/s/5-73-178683
https://www.sb.no/trafikksikkerhet/nyheter/trafikk/barna-er-redde-nar-de-ma-krysse-veien/s/5-73-311599#_=_?&redirectNr=1
https://www.sb.no/trafikksikkerhet/nyheter/trafikk/barna-er-redde-nar-de-ma-krysse-veien/s/5-73-311599#_=_?&redirectNr=1


Sak 3 Gangfelt Åbol – Hovland 

Barn og unge fra Åbol/Sommerro på vei til Breidablikk ungdomsskole krysser over fra Åbolveien til 

Hovlandveien på vei til Breidablikk ungdomsskole uten å gå omveien via gangfelt plassert i 

Lingelemveien lenger nord (eksisterende gangfelt markert med gult). Dette har medført enkelte 

nestenulykker. Vi ber om at det vurderes å flytte eller anlegge et ekstra gangfeltet litt lenger syd for 

eksisterende (markert med rødt) 

 

 

 

 

 



Sak 4 Lekeplass Åbol 

Tidligere lekeplass på Åbol ønskes gjenopprettet da det nå bor 90 barn barn mellom 0-6 år i en 

avstand på 300 meter fra den tidligere lekeplassen.  

Mosserød NMU kan bidra med midler, men vi trenger at kommunen bidrar med personell til å 

prosjektere, bestille, rydde, planere og sette opp lekeapparater.  

https://www.sb.no/nyheter/barn-og-unge/lekeplass/vil-ha-en-plan-for-alle-lekeplasser/s/5-73-

641102 

 

https://www.sb.no/nyheter/barn-og-unge/lekeplass/vil-ha-en-plan-for-alle-lekeplasser/s/5-73-641102
https://www.sb.no/nyheter/barn-og-unge/lekeplass/vil-ha-en-plan-for-alle-lekeplasser/s/5-73-641102


Fra: Hedvig Juell <hedvig_juell@msn.com> 
Sendt: 26. januar 2018 12:05 
Til: Postmottak 
Kopi: Kristin Flåtten 
Emne: Ny Kommuneplan 2019-2031 
 
Vedrørende ny Kommuneplan  for nye Sandefjord Kommune. 
 
Dere ber om innspill på den nye Kommuneplanen, og det skal dere få.  
 
Skolekrets. Mosserød Skole har i flere år vært i dialog med Seeberg i forhold til kapasitet og 
skolekrets. Dette har vært et sårt tema i gamle Sandefjord, og vi ble lovet at skolekretsene ville bli 
sett på ved kommunesammenslåingen. For Mosserød Skole, som tidvis har trinn hvor det «renner 
over» av elever er det vanskelig å forstå at dere nå ikke vil prioritere en barnetråkk registrering. At 
skolekretsene blir gjennomgått og endret til det beste for alle kretser, er viktig for oss.  
 
Trafikk. Som de fleste andre skoler sliter vi også med trafikk rundt skolen. For å få bedre flyt ønsker vi 
at gjennomkjøring forbudt ved gartneriet i Jupiters Vei blir fjernet, og at det blir opparbeidet en 
gangvei mellom de kommunale blokkene i Saturnus vei ut til sykkelveien i Ringveien. Denne 
gangveien vil avlaste for elevene som nå passerer parkeringsplass og varelevering på Coop. Krysset 
Linglemveien/Ringveien er en overgang elever ved både Breidablikk og Mosserød krysser, og har 
tildels veldig vanskelige forhold ved lav sol. Her har det vært stygge ulykker og mange nesten ulykker. 
Dette er et kryss vi ønsker at prioriteres høyt. Vi ønsker oss flere fartsreduserende tiltak i miljøet 
rundt skolen. 
 
Fri områder. Mosserød Skole er så heldig å ha Mokollen nært, og dette er et friområde som er 
spesielt for oss og nærmiljøet. Skolen bruker området hyppig ved ukentlig turdag, SFO og andre 
arrangementer, og ønsker at det skal forbli slik. Vi forventer ikke at hele Mokollen og området rundt 
vanntanken forblir friområde, men forventer at det avsettes et betydelig område som reguleres til 
friareal. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Hedvig Juell 
 
Leder av SU, SMU og FAU ved Mosserød Skole 
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FAU Andebu skole 
Andebu sentrum 3 
3158 Andebu 
 
 
Sandefjord kommune 
Postboks 2025 
3202 Sandefjord       Andebu, 29. januar 2018 
 
 
 
Innspill til arbeidet med ny kommuneplan for Sandefjord kommune 
 
Vi viser til brev datert 20.12.2017 med varsel om oppstart av arbeidet med ny kommuneplan for 
Sandefjord kommune. 
 
Forslaget til planprogram ble drøftet i FAU ved Andebu skole i møte 24.1.2018. Vi ønsker å spille inn 
følende momenter til forslaget til planprogram og det videre arbeidet med kommuneplanen for 
Sandefjord kommune: 
 

1. Trafikksikkerheten rundt Andebu skole og Andebu ungdomsskole må forbedres. I forslaget til 
planprogram er det vist til målet i Nasjonal transportplan om at 80 % av alle unge skal ha en 
aktiv skolevei. Vi støtter at dette målet løftes i planarbeidet. Videre står det at en ny 
trafikksikkerhetsplan er under utarbeidelse og skal vedtas i løpet av våren 2018. Nærmiljøene 
og skolene skal involveres i dette arbeidet. Dersom den stramme tidsplanen det er lagt opp 
til skal holdes og skolene, herunder FAU, skal involveres på en god måte, haster det med å 
etablere et godt samarbeid. Vi er positive til at det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan 
og ber om at vi snarlig blir tatt med i dette arbeidet. 

2. Arealdelen i den nye kommuneplanen må omfatte arealer til ny volleyballbane og ny 
skateboardrampe, til erstatning for områdene som går tapt i forbindelse med bygging av nye 
omsorgsboliger i Andebu sentrum. Vi ber om at lekearealer til erstatning for disse tas med 
allerede i arbeidet med å samordne eksisterende kommunedelplaner, og ikke utsettes i 
påvente av dekningsanalyse av grønnstruktur og lekearealer i forbindelse med nye 
boligområder i neste rullering av kommuneplanens arealdel. 

3. Generelt må aktivitetsområder (grønnstruktur og friområder) som blir berørt av 
utbyggingsprosjekter erstattes. Slike erstatningsarealer må inngå som en del av 
reguleringsplanen for det enkelte prosjekt. 

4. Allerede i arbeidet med å samordne eksisterende kommuneplaner, må det tas høyde for 
behov for utbygging av Andebu skole og Andebu ungdomsskole. Etter at omsorgsbygget som 
er under oppføring legger beslag på arealer nær skolene, er det nå svært begrenset med 
potensielle arealer som kan brukes til utvidelse av skolene. FAU ber om at de gjenstående 
områdene som er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting vest for Kodalveien 
utelukkende benyttes til skoleformål. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Erik Nystuen 
leder, FAU Andebu skole 
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Til Sandefjord kommune 

 postmottak@sandefjord.kommune.no 

 

 

Innspill til ny Kommuneplan for Sandefjord kommune 

 

På vegne av FAU ved Store Bergan skole vil jeg komme med et innspill til ny kommuneplan. 

Trafikksituasjonen rundt Store Bergan skole blir stadig forverret. Antallet elever vokser, og 

denne situasjonen vil bli forsterket ved de omfattende planene for bygging av boliger 

innenfor skolekretsen. Det er særlig forholdene for gående og syklende lang Haneholmveien 

som er bekymringsfull. Kjørebanen er smal og det er smal vegskulder.  

Innspillet vårt er et ønske om en gang- og sykkelsti langs Haneholmveien, fra Virik 

idrettsplass i nord, til Kiserødveien i syd. I tillegg ønsker vi fortgang i gang- og sykkelveien 

over Rønningsåsen ut til Vannøya. 

 

 

Sandefjord 29.01.18 

 

Mvh Christian Røsjorde, leder FAU Store Bergan skole 

mailto:postmottak@sandefjord.kommune.no
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Sandefjord Kommune 
PB 2025 
3202 Sandefjord 
 
 
 
        Sandefjord 25.01.18 
 
 
 
Sak 17/6435  
Merknader til varsel og forslag til planprogram for ny kommuneplan  
for Sandefjord kommune. 
 
Innledning 
Vi takker for invitasjon, og minner om den aktive rollen Sandefjord Byforum 
hadde sist kommuneplanen ble rullert. Vi arrangerte folkemøter og kurs, sto bak 
avisartikkelserier, deltok i kommunens prosesser sammen med andre relevante 
foreninger, og leverte høringsuttalelser om alle delplaner som hadde med 
transport, kultur, og by- og stedsutvikling å gjøre.  
Medlemmene i Sandefjord Byforum har siden da engasjert seg i andre oppgaver, 
men vi har fortsatt et stort engasjement for byen, og vi besitter en del relevant 
kunnskap vi håper kan komme til nytte i prosessen. 
 
Generelle vurderinger av planforslaget og prosessen 
Det er et omfattende arbeid kommunen skal i gang med, og vi skjønner behovet 
for å ikke ha full rullering av alle kommunens virksomhetsområder. 
Vi registrerer at det forutsettes en grundigere gjennomgang av samfunnsdelen 
enn av arealdelen av kommuneplanen denne gangen. Det synes rimelig, men vi 
håper vi her er innenfor lovverket når arealdelen ikke får full gjennomgang med 
konsekvensutredninger etc. 
 
Ny visjon for Sandefjord Kommune 
En ny sammenslått kommune må ha en ny visjon!  
Vi håper denne prosessen blir åpen, engasjerende og demokratisk. Det var 
selvfølgelig hensikten sist en visjon ble utarbeidet også, men det pedagogiske 
problemet ble at få skjønte hva en visjon var, og på slutten av prosessen 
oppfattet befolkningen det slik at det var sentrale personer som bestemte, ut fra 
egne preferanser, likevel.  
Vi har mulighet for å gjøre dette bedre denne gangen! 
Både prosessen med å skape en visjon og etterlevelsen av den, må være 
forankret i noe hele befolkningen kan forstå og bli engasjert i. En visjon 
kommuniserer noe vi kan tro på og noe som befolkningen ønsker å delta i 
virkeliggjørelsen av. 
 
Sandefjord Byforums rolle 
Sandefjord Byforum har ikke kapasitet eller kunnskaper til å delta i hele bredden 
av kommuneplanarbeidet.  

davhau
Tekst i maskinskrift
C-1



Da vårt kunnskaps- og interesseområder kretser rundt utvikling av trygge, 
sosiale, spennende og funksjonelle byer, er det også mest naturlig å holde seg til 
sentrumsområdene, enten det er i Sandefjord by eller eventuelt også Stokke og 
Andebu sentrum om ønskelig.  
Vi tenker oss at vi, i ulike grad og på ulike måter,  kan bli delaktige i disse 
punktene i planen: 
  

 Utarbeide ny visjon for kommunen. 
 Utvikle arealstrategier som gir forutsigbarhet i by- og 

tettstedsutviklingen. 
 Utarbeide nye parkeringsbestemmelser.  
 Følge opp plantekniske tiltak i forhold til kulturminner og -miljøer der 

disse befinner seg i og rundt Sandefjord sentrum og eventuelt sentrum i 
Stokke og Andebu. 

 Revidere/oppdatere Bevaringsplakat for Sandefjord by. 
 Forhindre vold og overgrep mot barn. Hvorfor vi også ønsker å følge dette 

punktet, vil vi komme tilbake til senere i teksten. 
 
I tillegg savner vi en større plass til punkt 3.9 ” Demokrati, kultur og sosiale 
miljøer”. Det nevnes to prosjekter kommunen er med i, men så viktige områder i 
samfunnsutviklingen fortjener uansett hvert sitt punkt i planprogrammet, med 
hver sin strategi for innbyggerinvolvering. Vi ønsker konkrete mål samt grove 
strategier under dette punktet, slik det er under andre punkter i 
planprogrammet.  
Sandefjord Byforum har interesser og kunnskaper under alle disse tre områdene. 
 
Punktene i planprogrammet og våre merknader 
 
1.5 Medvirkning 
For å få reell innbyggermedvirkning, må sosiale medier stå sentralt!  
Det er helt nødvendig for å vekke engasjement, gi informasjon og få innspill! Og 
sentralt for å få i retur ny inspirasjon og oppdatert kunnskap om hvilke trender 
som vil påvirke fremtidens Sandefjord. Det viser seg at alle folkemøtene 
kommunen arrangerer, domineres av aldersgruppen 50 +. Disse har viktig 
kunnskap å gi, men det er de unge som skal overta og som trenger å bli 
engasjerte.  
Sandefjord har også underskudd på personer mellom 20-40 år, så deres behov 
og interesser MÅ komme tydelig frem. 
 
3.6 Næring og sysselsetting  
Sandefjord Byforum vil engasjere seg i knutepunktutviklingen rundt ny 
jernbanestasjon, og lokalisering av handel og kontorarbeidsplasser i kommunen. 
 
3.7 Miljø, klima og transport 
Sandefjord Byforum vil engasjere seg i utviklingen av sjøfronten med 
ferjeområdet, gang- og sykkelveier, parkering i sentrum og kommunens 
klimatilpasning.  
Vi ser frem til at Bevaringsplakaten blir revidert, og ber at arbeidet blir like 
innsiktsfullt og grundig gjort som sist.  



Sandefjord Byforum mener at også eldre enkeltbygg kan ha stor verdi i 
sentrumskjernen, da de bryter opp monotonien i arkitekturen, hindre lange 
kjedelige gateløp, og blir identitetsskapende for byen. Eldre bygninger åpner 
dessuten opp for annen bruk enn nye bygg, og gir rom for spennende aktiviteter.  
Derfor ber vi om at også enkeltbygg blir nøye vurdert. 
God byutvikling er resurssparende og skaper menneskevennlige miljøer i byen. 
Derfor er klima og transport sentralt i en byutviklers tankegang. Vi følger derfor 
disse punktene nøye. 
 
3.9 Demokrati, kultur og sosiale miljøer 
Vi kommenterer dette punktet i begynnelsen av dokumentet, og ønsker at det 
allerede i plandokumentet pekes ut mål og grove strategier.  
Et område vi ber om at det satses spesielt på, er fritidstilbud til unge jenter. Dette 
tilbudet skal bygge selvfølelse, bevissthet og styrke til å være forskjellig, og også 
gi styrke til å stå imot press og utnytting, og gi dem en synlig, selvstendig plass i 
det samfunnet de lever i.  
Mange av de store investeringene som er gjort i fritidstilbud de siste årene, 
tilgodeser gutter mer enn jenter, som skatepark, idrettsanlegg og tuftepark. Nå 
er det jentenes tur!  
Vi refererer her til punkt 3.10 i planen som viser at Sandefjord ligger høyt i 
statistikken over vold og seksuelle overgrep mot barn. Hver enkelt gutt og jente 
trenger styrke og selvbevissthet til å stå imot dette. Kultur og gode sosiale 
miljøer er, ved siden av hjelpeapparatet og fritidsarenaer, sentralt her. 
 
I det videre arbeidet med de enkelte planene, vil vi komme tilbake til:  
 
Bosettingsmønstre: 

- Fortetting og stimulering til at yngre, med og uten barn, bosetter seg i og 
nær sentrum, slik de gjør i andre pulserende byer. 

- Boligfortetting rundt kollektivknutepunkter. 
 
Næringsetablering: 

- Styrking av detaljhandel i sentrum. 
- Kollektivdekning til næringsarealene. 
- Insitamenter til å etablere kontorarbeidsplasser i og nær sentrum. 

 
Klima og transport: 

- Havnivåtilpassninger og havnefronten. 
- En smertefri overgang til mindre biltrafikk i sentrum, og etablering av 

større parkeringsanlegg. 
 
Bevaring og utvikling av bymiljøer med gamle identitetsskapende bygninger: 

- Hvordan kulturminner er en ressurs. 
- Hvordan de kan inngå i en helhetlig plan. 
- Hvordan byen kan få ”bydeler” med karakter. 

 
Vi ser frem til et spennende og avgjørende år i nye Sandefjords liv! 
 
 



Med vennlig hilsen 
Sandefjord Byforum 
 
Sven Erik Lund  Lisbeth Svanes  Elin Syrdahl 
 



Sandefjord kommune 

Postboks 20125 

3202 Sandefjord  

 

Epost: postmottak@sandefjord.kommune.no 

 

Sak nr. 17/6435 – Merknader til ny kommuneplan 2019-2031 

Sentrumsutvikling. 
For å styrke sentrums posisjon er det viktig med politisk fokus på god sentrumsutvikling og 

levende sentrumshandel. Sandefjord Byen Vår ser derfor positivt på den utviklingen som i 

dag planlegges gjennomført i sentrum, både etter kommunalt og privat initiativ. Dette vil øke 

sentrums attraktivitet og være til glede både for byens egne innbyggere og tilreisende. 

Lokalisering av handel. 
Å ta vare på sentrumshandelen  er viktig for å oppnå ønsket om en levende by. 

Flest mulig handelsetableringer bør legges til sentrum så langt det finnes lokaliteter. 

I sentrumsfjerne områder bør det ikke etableres utsalgssteder under 1200 kvm, og det er 

svært viktig å videreføre den restriktive politikken som i dag ligger til grunn hva gjelder 

etablering i sentrumsfjerne strøk. Det bør føres en restriktiv politikk både lokalt og regionalt 

som gir forutsigbarhet og hvor dispensasjoner begrenses.  

Følgende ønskes videreført fra gammel kommuneplan 2014 – 2226 for gamle Sandefjord  

kommune; På Pindsle ønskes at ordning med en ramme på 5000 kvm for perioden 2018 – 

2022. Nedre grense for arealbehov her settes til 2000 kvm. 

Forøvrig vises til arealdel i kommuneplan for gamle Sandefjord 2014-2026 som vi ønsker 

videreføres.  

Området fra Carlsenkvartalet via Kilen ned til Hegna området, er det området Sandefjord 

Byen Vår mener egner seg best for lokalisering av firmaer som ønsker å etablere 

plasskrevende konsept i Sandefjord. 

Parkering 
Sandefjord Byen Vår støtter planprogrammets parkeringsstrategi som har hovedfokus på 

sentrum og utvikling mot et bærekraftig  og livskraftig sentrum som oppleves som attraktiv 

av alle brukergrupper. Aktuelle utredningstemaer som bilfritt sentrum bør ikke vektlegges  

Hvis miljøgater og bilfritt sentrum skal utredes er det viktig å legge sentrums beskaffenhet 

til grunn med hensyn til geografi, infrastruktur, parkeringsmuligheter og sentrumsstruktur 

for øvrig.  
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Dagens ordning med 1 times gratis kantstensparkering fungerer bra og bør videreføres.  For 

å opprettholde sentrum som et attraktivt område for kontorlokaler, er det særlig  nødvendig 

med akseptable løsninger for heldagsparkering i tilstrekkelig antall og til en akseptabel pris.  

Økt bruk av elbiler og elsykler fordrer tilstrekkelig med ladepunkter i sentrum, og bør være 

et felles samarbeid mellom kommunen og private drivere av P-plasser i sentrum.   

 

Fortetting i sentrum 

er viktig, og er med på å skape et levende sentrum, men det er viktig at kommunen gjennom 

regelverk etc. legger til rette for også rimeligere boliger i sentrum, som er attraktive for 

yngre målgrupper og barnefamilier. På den måten for vi en god mix i alderssammensetning.  

Lokalisering av ny jernbanestasjon bør ligge så nært sentrum som mulig.  

Reguleringsplaner for sentrum nord (øverst i Dronningensgate og CMV-tomta) bør ses i 

sammenheng med etablering av kontorarbeidsplasser, ny jernbanestasjon og plasskrevende 

handelsetableringer.  

Det bør legges til rette for digitale løsninger i sentrum, for å muliggjøre fremtidige ønsker og 

behov.  

 

Sandefjord, den 25. januar 2018 

 

Med vennlig hilsen 

for styret i Sandefjord Byen Vår AS 

 

Elisabeth Teien  

daglig leder 
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Sandefjord kommune 

Pb. 2025  

3202 Sandefjord 

 

Deres ref. Saksnummer 17/6435  

Innspill til arbeidet med ny kommuneplan 2019-2031 

Andebu idrettslag har ved brev av 06.12.2017 fått varsel om oppstart av 

arbeidet med ny kommuneplan. Vi finner lite om idrettsanlegg og om idrett i 

planprogrammet. Idrettslaget har ingen bemerkninger til selve 

planprogrammet. 

Vi tillater oss å komme med følgende ønsker /  innspill for idretten i Andebu: 

1 Nytt garderobebygg ved den nye kunstgrasbanen som til våren skal 
etableres ved Møylandsletta.  

            2 Snøproduksjonsanlegg på Håsken. Vil da kunne øke ski sesongen 
betydelig de fleste vintre. 

            3 Utstyrsbod på H-Glass arena. For liten lagerkapasitet i Andebuhallen. 

            4 Lys i skiløypetraseen over Mursteinsåsen på Håsken. 

            5 Kunstgras på halvsirkel på nordsiden av hovedbanen på H-Glass arena. 

6 Etablere inngang via trapp direkte inn i klubbrommet i Andebuhallen 

7 Redskapsbod for løypemaskin på Håsken 

8 Fotballhall. Sette opp bygning over 9 bane ved Møylandsletta. Vil da 
kunne unngå brøyting og redusere spredning av gummigranulat 
vesentlig.  

 

Idrettslaget vil i kommuneplanperioden revidere orienteringskart for å kunne 
tilby oppdaterte kart til o-løp.   
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Det bør lages sykkelkart. Kommunen bør være pådriver for å få til fine 
sykkelrunder på skogsbilveier og være med på å gjøre tiltak i terrenget der det 
mangler noen hundre meter god tursti for å forbinde slike veier.  

I tillegg vil idrettslaget fremme et ønske om at det langs gang - og sykkelveien 
fra Andebu skole til gangfelt over Vestre Andebu vei ved Møyland barnehage, 
gis en mer parkmessig opparbeidelse av regulert grøntområde. Dette vil binde 
idrettsanleggene på H-Glass arena og idrettsanleggene ved Møylandsletta mere 
sammen.  

 

Andebu 29. januar 2017 

Gunnbjørn Tangen 

Leder i Andebu idrettslag   



       Inger Lise Fevang Jensen, leder SH 
 tlf: 92049158 e-post: ingerlfj@gmail.com   
 

 

Fra Sandar Historielag     Sandefjord 28.1. 2018 

 

Til Sandefjord kommune 

Saksnummer 17/6435 

 

Innspill til oppstart av arbeidet med ny kommuneplan 

Sandar Historielag (SH) viser til oppfordringen om å komme med innspill til ny 

kommuneplan, «017-2019 

Til punktet om «Forvaltning og utvikling av kulturminner» i punkt 4.1 har vi disse forslagene: 

 Sandar Historielag ber om at kommunen formulerer en visjon, beskriver sine 

forpliktelser og oppgaver innen kulturminnevern i den kommende kommuneplanen 

(2017-2019).  

 I kommunen har vi både nasjonale, regionale og lokale kulturminner av stor betydning 

for innbyggerne i kommunen. De er ressurser for verdiskapning, de gir innbyggerne 

identitet og tilhørighet og de er levende formidlere av nasjonal og lokal historie. 

Sandar Historielag ber om at kommunen engasjerer seg i vedlikehold og formidling 

slik at innbyggerne blir godt kjent med dem. Vi viser til at Sandar Historielag i sin 

kulturminneserie har grundig beskrivelser av over 235 av våre kulturminner. Vi leverer 

gjerne sentrale kulturminner til bruk i planprosessen.  

 Ut fra våre vedtekter og brede erfaring med å verne om kulturminner og det løpende 

arbeidet vårt for å styrke den historiske interesse i vår kommune, ber vi om at SH blir 

representert i kommunens medvirkningsstrategi ved leder i Sandar Historielag, Inger 

Lise Fevang Jensen.  

Vedlegg 1: Link til Kulturminnene som er å finne på Sandefjords bibliotek: 

http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminnerinnhold.html 

Vedlegg 2: Jugendbyen Sandefjord, Bjørn Kvarenes (tekst) og Cato Arveschoug (foto):  

For styret i Sandar Historielag  

Inger Lise Fevang Jensen (sign)      Arne Gregersen (signe) 

leder         nestleder 

 

tlf: 92049158 

e-post: ingerlfj@gmail.com  
 

 

http://sfjbib.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminnerinnhold.html
davhau
Tekst i maskinskrift
C-4

davhau
Tekst i maskinskrift

davhau
Tekst i maskinskrift

davhau
Tekst i maskinskrift



Nhf Søndre Vestfold                     Epost :nhfsondrevestfold@gmail.com            Bank konto nr 24803123337 
Skiringssalveien 26                             Telefon: 48394416                                        Org.nr 991330151
3208 Sandefjord    

                                                                         

Norges Handikapforbund Søndre Vestfold 

Skiringssalveien 26 

3208 Sandefjord                                                                                                                              25.01.18 

 

 

Sandefjord kommune  

Postboks 2025  

3202 Sandefjord          

Sendes via epost til postmottak@sandefjord.kommune   

Merknader/innspill til sak 17/6435 

Vi takker for muligheten til å komme med merknader og innspill til  planprogrammet for ny kommuneplan for 2019-

2031 

Når det gjelder utarbeidelse av et så viktig dokument, er det viktig at det er god brukermedvirkning med. Vi synes at 

det er svært viktig at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir tatt med og hørt i sine anbefalinger når 

det gjelder kommunens planarbeid. Slik vi tolker utsendte papirer og kan se av offentliggjorte protokoller har rådet 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sandefjord ikke hatt dette som sak før høringsfristen for innspill og 

merknader går ut. Dette synes vi er beklagelig.  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er slik vi ser det et av de viktigste høringsarenaene Sandefjord 

kommune kan benytte seg av, der sitter brukere som føler på kroppen hvordan ting i Sandefjord kommune fungerer, 

de som sitter der som er oppnevnt av sine paraplyorganisasjoner representerer en stor gruppe mennesker som 

Sandefjord Kommune skal ivareta i sine planer, og den kunnskapen slike råd har, har bør ses på som en ressurs.  

Vi ønsker å påpeke viktigheten av at det fremgår i kommuneplanen at vedtatte handlingsplaner,  følges på viktige 

felt som universell utforming.  

Vi ønsker å påpeke at det er viktig at hensynet til universell utforming tas med og gjennomføres i alle  former for 

planer.  

Vi vil også bemerke at det i planen ser vi kun at eldre er nevnt og ikke funksjonshemmede. Under skole delen synes 

vi at det også bør legges vekt på å øke kapasiteten på forsterkede enheter. Vi savner også at planen tar hensyn til 

boligsituasjonen for funksjonshemmede. 

 

Med hilsen 

Norges Handikapforbund Søndre Vestfold 

Gro B Rohde 

mailto:postmottak@sandefjord.kommune
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Kommuneplanen 2019 – 2031. Kommentarer til planprogram  
 

Vi viser til brev av 06.12.2017 vedr. forslag til planprogram i forbindelse med ny 

kommuneplan 2019-2031. Oslofjordens Friluftsråd (OF) støtter i all hovedsak forslag til 

planprogram. Vi har følgende tilleggskommentarer: 

 

Kap. 3.5 Bolig og øvrig byggeformål 

Sandefjord kommune har den siste tiden gjennomført kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i kommunen. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:  

 

–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen  

–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering  

–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”  

–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og 

løypeplaner  

–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler 

 

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å 

ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan 

bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte 

friluftsinteresser de må ta hensyn til.  

 

Ved en gjennomgang av eksisterende boligreserve er det viktig at denne kartleggingen legges 

til grunn og at en søker å trekke ut boligreserver som er verdifulle lek- og rekreasjonsområder.  

 

Kap. 3.7 Miljø, klima og transport 

OF spiller inn forslag om å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold. Vi nevner 

at Fredrikstad kommune er en av flere pilotkommuner som har utarbeidet en slik 

kommunedelplan nylig.  Vi mener at Sandefjord kommune har mange naturkvaliteter og – 

verdier det er viktig å ta vare på. Et mål ved et slikt arbeid er å få økt kompetanse på  

mailto:oslofjf@online.no
http://www.oslofjorden.org/
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2 

 

naturmangfoldet og at arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen skal bli bedre 

lokalt forankret. Som en del av et slikt arbeid kan det settes opp en plan for å prioritere 

skjøtsels- og forvaltningstiltak i planperioden, hvor det også skal fremgå hvor det foreligger 

kunnskapshull. Et slikt planarbeid har en tidshorisont på 8 år. 

 

Kap. 3.8 Helse, omsorg og levevaner 

Det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet, friluftsliv og rekreasjon ut i fra et 

folkehelseperspektiv. I denne sammenheng nevner vi at det finnes en rekke lag og foreninger 

som har aktivitetstilbud som kan komme mange av kommunens innbyggere til gode. OF har 

bl.a. tilbud om seniorturer og klasseopplegg i våre medlemskommuner.  

 

 

 

OF ønsker kommunen lykke til med det videre planarbeidet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Med hilsen  

    Oslofjordens Friluftsråd 

 

         

                                      

 

   Rune Svensson      

                                         direktør 

        Kjetil Johannessen 

                      seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

OF rådsmedlemmer  

Fylkesmannen i Vestfold 

Vestfold fylkeskommune 

FNF Vestfold 



Sandefjord kommune 

 

Saksnummer 17/6435       Sandefjord 29. januar 2018 

 

 

Innspill planarbeidet/planprogrammet 

Sandefjord Næringsforening er invitert til å bidra inn i arbeidet med strategisk næringsplan vinter / 

vår 2018. Vi representerer mer enn 450 aktive og engasjerte medlemsbedrifter fra alle bransjer i hele 

Sandefjord, og ønsker å benytte anledningen til å komme med noen innspill til planarbeidet allerede 

nå: 

Vi ber kommunen om å lytte til bedriftene i større grad enn tidligere, og anbefaler at bedrifter fra 

hele storkommunen tas med på råd for å få så representative innspill som mulig. 

Det kommenteres i forslaget til planprogram (side 8) at aldersgruppen 20-40 år er underrepresentert 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. Vi mener det bør lages en strategi og mål for å gjøre noe 

med denne demografiske skjevheten. I tillegg mener vi at den nevnte aldersgruppen (20-40 år og 

enda yngre) bør bli involvert i en større grad i planarbeidet; det er viktig at morgendagens 

innbyggere og brukere av kommunen blir spurt. 

Kommunens oppgave bør være å få til en god miks av fleksibilitet og forutsigbarhet. Våre 

medlemsbedrifter ønsker seg forutsigbarhet – uten gode planer vil ingen våge å satse/investere, og 

det er også slik at mange dispensasjoner skaper uro og usikkerhet. På den andre siden er 

detaljstyring både dyrt og unødvendig – det vil slik vi ser det være smartere å legge gode 

overordnede føringer og la markedet og de enkelte aktører styre detaljene. 

Til slutt vil vi tilføye at i dag går alt tilsynelatende utrolig raskt, men mange næringsprosesser tar mye 

tid. Derfor er det viktig at kommunen i planarbeidet evner å tenke langsiktig, og ikke risikere at 

strategiene og målene som legges blir utdaterte innen få år.   

Vi ser frem til videre deltakelse i arbeidet, spesielt med tanke på strategisk næringsplan. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Marit S. Gogstad 

Daglig leder 

Sandefjord Næringsforening 
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Sandefjord Idrettsråd
Postboks 161 5
3206 Sandefjord

Sandefjord Idrettsråd Org. Nr. 00986971637
Postboks 1615, 3206 Sandefjord Bank: DNB Nor: 5082 05 36212
e-mail: thn@sfjbb.net

Sandefjord 29.01 .201 8

TIL
Sandefjord Kommune
Postboks 2025,
3202 Sandefjord

Vedr. S aksnummer 17/6435
NY KOMMUNEPLAN 2019 – 2031 – Forslag til planprogra m.

Sandefjord Idrettsråd har følgende kommentar til ne vnte sak:

Ved tidligere revisjon av kommuneplaner har frivill ighete og idretten vært tatt med i
prosessene gjennom dialogmøter og tett dialog med b l.a. administrasjonen.

Vi vil på det sterkeste oppfordre Sandefjord Kommun e om å involvere frivilligheten i
prosessene som følger fram mot en endelig plan.

At man i kapittel 3.9 kun velger å nevne nærmiljøut valgene som eneste part innenfor
«Demokrati, kultur og sosiale miljøer». Slik det er beskrevet kan det tyde på at
viktige aktører i frivilligheten, som f.eks. idrett en, er glemt.

Dette beklager vi og håper at Idrettsrådet, som idr ettens talerør får mulighet til å
komme med detalkerte innspill i kommende prosess.

Mvh

Thor Henning Nilsen
Leder Sandefjord Idrettsråd
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Til Sandefjord kommune

Stokke, 2 6 . 01 .201 8

Planprogram til ny kommuneplan Sandefjord kommune – Høringsuttalelse

1. Innledning
Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og samordning av eksisterende
arealdeler i Sandefjord er på høring.

Nye Sandefjord kommune er Vestfolds største landbrukskommune og har et særlig ansvar for å
drive en arealpolitikk hvor matjorda også i fremtiden skal brukes til matproduksjon. Kommunen
ha r også et ansvar for å drive en arealpolitikk til beste for landbruk som næring og vi tillater oss å
legge ved et kommuneark fra AgraAnalyse sin Verdiskapingsrapport fra 2017 som viser hvor
store verdier landbruket generer i den nye kommunen.

2. Oppsummering

Oppsummert bør planprogrammet for ny kommuneplan i Sandefjord være tydelige re på :

• at kommunen har som mål å styrke eksisterende by og tettsteder, men søker å avlaste
pressområder rundt Sandefjord by ved å styre mer utbygging til mindre produktive arealer i
den nye storkommunen.

• at nye Sandefjord kommune skal utvikle s i tråd med de mål og retningslinjer kommunene i
Vestfold og Vestfold Fylkeskommune ble enige om i Regional Plan for Bærekraftig
Arealpolitikk i Vestfold (RPBA) . D et er en bærekraftig og arealeffektiv utvikling innenfor
langsiktige utviklingsgrenser (LUG) man ønsker .

• h vordan kommunen skal bidra til å nå det nasjonale målet om innskjerpet jordvern. O mråder
som er avsatt til fremtidige bolig - /næringsområder som ligger på dyrka mark i gjeldende
planer , men som ikke er detaljregulert , vil bli vurdert tatt ut av kommuneplanen for å
imøtekomme et innskjerpet jordvern. Vi utfordrer kommunen på å vedta en 0 - visjon for
bygging av bolig og næring på ma t jord .

• at kommunen er klar for å tenke nytt og smartere slik at k ommunens arealpolitikk fører til et
minst like bra men rimeligere tjenestetilbud i møte med en eldrebølge som går over til å bli
en konstant eldreoppoverbakke og strammere kommuneøkonomi.
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3. Konkrete innspill til planprogrammet: 

Avlaste pressområder rundt Sandefjord by ved å styre mer utbygging til mindre 

produktive arealer i den nye storkommunen. 

Vi registrerer at kommunen har bestemt seg for å rullere samfunnsdelen og i denne omgang kun 

samordne de gamle kommuneplanenes arealdeler. I prosessen rundt kommunesammenslåing 

ble argumenter om arealknapphet i og rundt Sandefjord by og det å flytte deler av veksten til 

gamle Stokke og Andebu brukt som argument for sammenslåing.  

➢ Vi kan ikke se at kommunen vil klare dette ved å kun samordne arealdelene, men 

understreker da at dette prinsippet må komme tydeligere fram som en føring for 

framtidig utvikling av Sandefjord i samfunnsdelen før dere vedtar endelig planprogram. 

Det er mulig at kommunen til en viss grad kan oppfylle den omtalte målsettingen ved å ta ut 

fremtidige boligområder på dyrka mark som er omtalt i kap 3.5. I så fall er det viktig at 

kommunen er tydelig i planprogrammet på at kartleggingen av boligområder som ligger på dyrka 

mark gjøres fordi man har et ønske om å flytte bygging av boliger til andre områder enn dyrka 

mark.  

Utvikling i tråd med RPBA 

I utkast til planprogram pekes det på at RPBA er en regional føring, men at den revideres nå og 

dermed er en litt uklar føring. Dette er unødvendig vagt. Det er ingen tvil om at RPBA hovedgrep i 

fra 2013 blir liggende fast. Når det gjelder jordvern har man i revisjonsprosessen vært tydelige på 

at revidert RPBA skal bygge på innskjerpet jordvernmål i den nye nasjonale jordvernstrategien.   

Stokke kommune har et eget avsnitt 1.4.1 i sin kommuneplan som slår fast at kommunen slutter 

seg til de prinsippene som gjelder for RPBA.  

➢ Planprogrammet for den nye kommuneplanen bør være like tydelig på dette og det at 

kommunen slutter seg til de prinsipper som gjelder for RPBA bør slås fast i kap 2.2 

Regionale føringer og i kap 3.2 Arealstrategier, hvor det kan virke som at nye Sandefjord 

har tenkt å finne opp helt nye arealstrategier.  

Det er positivt at kommunen har beregnet at de har tilstrekkelig boligreserve fram mot 2030 og 

ikke ber om innspill på nye boligområder nå. Det vil dessuten være umulig å nå 

Vestfoldsamfunnets mål om fortetting og transformering i eksisterende boligområder hvis man i 

tillegg øker boligreserven ved å ta inn ytterligere nye arealer. 

Planprogrammet må være tydelig på Sandefjord i denne kommuneplanprosessen skal  

➢ definere langsiktige utviklingsgrenser (LUG) rundt alle by- og tettstedsområder i nye 

Sandefjord. 

➢ prioritere fortetting/transformasjon/utbyggingsforslag innenfor langsiktige 

utviklingsgrenser (LUG). Også når det gjelder næringsområder.  



➢ innlemme gode retningslinjer fra RPBA knyttet til å ta vare på matjorda som 

bestemmelser i ny kommuneplan.  Vi tenker da på retningslinje 2.1.1 og 2.1.2 som  

o sikrer fortetting/transformasjon før matjord omdisponeres innenfor de 

langsiktige utviklingsgrensene og som påpeker at omdisponering matjord skal 

skje så sent som mulig fram mot 2040.  

o Utenfor de langsiktige grensene skal hensynet til matjorda tillegges avgjørende 

vekt. Både Stokke og Andebu har planbestemmelser knyttet til dette som må 

videreføres. Jordvern Vestfold støtter også Sandefjords bestemmelse 3.1.a) som 

slår fast at heller ikke landbruksbebyggelse tillates plassert på dyrka mark der det 

finnes bedre alternativ lokalisering på eiendommen.  

o sikrer at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar 

mark til matproduksjon ved omdisponering av jordbruksareal. Kommunen bør 

være tydelig på at kun en liten andel av matjorda skal brukes på grøntareal 

internt i planområdet (eks fra Solbergjordet i Holmestrand hvor 92 % av matjorda 

ble brukt til å fremme matproduksjon i henhold til matjordplan) og at målet med 

jordflytting er å opprettholde potensialet for matproduksjon også etter ny 

utbygging.   

Evalueringen av RPBA har pekt på at disse retningslinjene må tydeligere inn i kommuneplanene 

for at de skal få ønsket virkning i Vestfold. 

Kommunen utfordres på å definere tydeligere hva de legger i begrepet fortetting. Og husk 

fortetting med kvalitet, hvor gode møteplasser og grønne lunger mellom fortettede boligområder 

er essensielt. Bynær matjord er en del av de grønne lungene.  

Samfunnsmål 2 i RPBA sier at matjordarealet i Vestfold har økt i 2040. Dette begrunnes med at vi 

blir stadig flere mennesker som dermed krever mer mat. Sandefjord kommune bør, som 

Vestfolds største landbrukskommune, slutte seg til dette målet (kap.3.1). 

Ny nasjonal jordvernstrategi og innskjerpet jordvern. 

Ny nasjonal jordvernstrategi er nevnt som en relevant føring for ny kommuneplan. Det er bra. 

Alle partier på Stortinget stod bak denne og strategien slår fast at jordvernet skal skjerpes inn. På 

nasjonalt nivå skal man redusere nedbygging av matjord med ytterligere 1/3 fra 2015 nivået 

innen 2020. I og med at vi vet at store samferdselsprosjekter skal gjennom Vestfold i nær framtid 

og vil ta mye matjord, vil kommunene i Vestfold måtte være svært restriktive til å bygge næring 

og boliger på matjord for at vi skal nå nytt jordvernmål.  



➢  Vi oppfordrer Sandefjord til å gå foran og definere en 0-visjon 

for nedbygging av matjord i sin Samfunnsdel. I så fall må dette 

omtales i planprogrammet, f.eks under Jordvern i kap 3.7 som 

ikke sier noe om kommunens målsetting for jordvernet. 

I forbindelse med at kommunen skal vurdere fremtidige byggeområder 

som ligger på dyrket mark bør man også se nøye på de langsiktige 

utviklingsgrensene. Noen steder kan de med fordel strammes inn, f.eks 

som kartet viser i ytterkant av områdene rundt Sørby/Virik. 

Nydyrking og Torp Øst 

Torp Øst nevnes flere steder i planprogrammet. Ønsket arealbruk på Torp øst skal avklares i 

arealdelssamordningen. Store arealer her er enten dyrka eller dyrkbare. 

➢ Kommunen bør tenke mer på mulighetene de har for å utvikle landbruksnæring her. Det 

bør lages en plan for nydyrking og deler av området vil sikkert egne seg for å ta i mot 

matjord. Dette er relevant både når det utarbeides konkrete matjordplaner og ikke minst 

når ny InterCity kommer. Kan også være relevant i plan for massedeponering nevnt i kap 

3.7. 

Miljø, klima og transport (kap 3.7) 

Parkeringsarealer - Både Sandefjord, Andebu og Stokke har blant annet bestemmelser om at nye 

bygg skal løse parkeringsbehovet under bakken/i egne parkeringshus. Vis til retningslinje 6.5.1 i 

RPBA. Igjen vil vi understreke at alle bestemmelser som sørger for effektiv utnyttelse av arealene 

i sentrum også er et godt vern av matjord. Vi ber derfor kommunen kritisk vurdere hva som er 

riktig grad av utnytting i boligfelt og sentrumsområder. Kanskje er tiden inne for å sette mer krav 

om minimumsutnytting enn maksimumsutnytting? 

Overvannshåndtering - For bønder nedstrøms nye utbyggingsområder og områder som 

transformeres/asfalteres er det svært viktig med god overvannshåndtering. 

Jordvern – Her bør man i planprogrammet slå fast at gode retningslinjer fra RPBA innlemmes i 

kommuneplanen.  Samt synliggjøre en 0-visjon til bolig og næring på matjord. 

Kulturminner og -miljøer – Det er viktig at hensyn til normal landbruksdrift ivaretas hvis det skal 

vurderes å gi mer konkrete retningslinjer for hensynssonene for utvalgte kulturmiljø 

Planprogrammet peker på noen oppfølgende planer 

Det vises til kapittel 4 i kommunal planstrategi og hvilke utredninger og strategier som 

forutsettes utarbeidet/revidert i kommuneplanprosessen. Vi ber spesielt om å få være med i 

prosessene rundt 

➢ Strategisk næringsplan  

➢ Jordvernsvurdering inkl nydyrking 



➢ Gjennomgang og oppheving av gamle reg.planer og revisjon av arealbruksplaner (som 

omhandler arealer med jordvernkonflikt) 

➢ Plan for massehåndtering 

Vi savner egen plan for fortetting og transformasjon, men dette har kanskje kommunen tenkt 

ivaretatt under sine nevnte strategier for utvikling av hvert tettsted i kap 3.3? 

Ny og smartere arealpolitikk i møte med eldreoppoverbakke og stram 

kommuneøkonomi 

Det beskrives tydelig i planprogrammets kap 3.3, 3.8 og 3.11 at kommunen vil få en langt større 

andel av eldre. Vi står ikke foran en eldrebølge, men en konstant eldreoppoverbakke. Samtidig 

tyder alt på at kommuneøkonomien vil bli strammere i framtiden.  

Dette planprogrammet bærer ikke bud om at kommunen ser for seg en ny og smartere måte å 

møte disse utfordringene på enn man gjør i dag, men vi registrerer at kommunen «gjennom 

kommuneplanarbeidet skal utvikle mål og strategier for å håndtere den forventede økningen i 

antall eldre.» 

Vi har hatt gleden av å høre sjefarkitekt og byplanlegger Michael Fuller-Gee presentere løsninger 

på disse utfordringene som vi også ber Sandefjord kommune lytte til. Arendal har regnet seg 

fram til at de trenger et nytt sykehjem til 500 millioner hvert 5. år framover hvis de skal tenke 

eldreomsorg slik de gjør i dag. Noe tilsvarende vil helt sikkert gjelde Sandefjord også*.  

Planprogram for nye Sandefjords første kommuneplan må tørre å tenke nytt. Vi klarer uansett 

ikke å overbevise dere på et lite avsnitt i en høringsuttalelse hvordan Fuller-Gee mener dette er 

mulig. Inviter han selv, men tankegangen bygger på målrettet lokalisering av offentlige tjenester i 

sentrum for å maksimere synergier i by/tettsted, prioritere kvalitet, offentlig rom og møteplasser 

(hvor bynær majord gjerne kan defineres som grønne lunger) og hvor man legger til rette for 

boligtyper for alle i sentrum. Bedrifter og næringsliv følger etter. De vil være der det er 

kompetanse og liv. En slik kommune blir attraktiv og billigere å drive! 

Ved å bygge arealeffektivt og med kvalitet der det allerede er asfalt og bebyggelse, samt å 

plassere publikumsrettede funksjoner i sentrum vil (Sandefjord) kommune både være 

klimavennlig, spare matjorda, sørge for levende sentrum og på sikt opparbeide et 

kostnadseffektivt tjenestetilbud! 

Lykke til med prosessen! 

Vennlig hilsen 

Hans Edvard Moe Østby Bjørn Dybo Breivik  Erik Grytnes 

Sandar Bondelag   Stokke Bondelag  Andebu Bondelag 

 

*Vi stusser på at det i dag ikke er «kjente behov for nye arealer til offentlig eller privat tjenesteyting» jfr planprogrammet kap 3.5 



 

 
 
 
 
Til Sandefjord kommune 
 

 
 
 
 
Stokke, 22.01.2018 
 

 

Planprogram til ny kommuneplan Sandefjord kommune – Høringsuttalelse 

 
1. Innledning 

Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og samordning av eksisterende 

arealdeler i Sandefjord er på høring. 

Nye Sandefjord kommune er Vestfolds største landbrukskommune og har et særlig ansvar for å 

drive en arealpolitikk hvor matjorda også i fremtiden skal brukes til matproduksjon.  

 

2. Oppsummering 

Oppsummert bør planprogrammet for ny kommuneplan i Sandefjord være tydeligere på: 

• at kommunen har som mål å styrke eksisterende by og tettsteder, men søker å avlaste 

pressområder rundt Sandefjord by ved å styre mer utbygging til mindre produktive arealer i 

den nye storkommunen. 

• at nye Sandefjord kommune skal utvikles i tråd med de mål og retningslinjer kommunene i 

Vestfold og Vestfold Fylkeskommune ble enige om i Regional Plan for Bærekraftig 

Arealpolitikk i Vestfold (RPBA). Det er en bærekraftig og arealeffektiv utvikling innenfor 

langsiktige utviklingsgrenser (LUG) man ønsker. 

• hvordan kommunen skal bidra til å nå det nasjonale målet om innskjerpet jordvern. Områder 

som er avsatt til fremtidige bolig-/næringsområder som ligger på dyrka mark i gjeldende 

planer, men som ikke er detaljregulert, vil bli vurdert tatt ut av kommuneplanen for å 

imøtekomme et innskjerpet jordvern. Vi utfordrer kommunen på å vedta en 0-visjon for 

bygging av bolig og næring på matjord. 

• at kommunen er klar for å tenke nytt og smartere slik at kommunens arealpolitikk fører til et 

minst like bra men rimeligere tjenestetilbud i møte med en eldrebølge som går over til å bli 

en konstant eldreoppoverbakke og strammere kommuneøkonomi.  
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3. Konkrete innspill til planprogrammet: 

Avlaste pressområder rundt Sandefjord by ved å styre mer utbygging til mindre 

produktive arealer i den nye storkommunen. 

Vi registrerer at kommunen har bestemt seg for å rullere samfunnsdelen og i denne omgang kun 

samordne de gamle kommuneplanenes arealdeler. I prosessen rundt kommunesammenslåing 

ble argumenter om arealknapphet i og rundt Sandefjord by og det å flytte deler av veksten til 

gamle Stokke og Andebu brukt som argument for sammenslåing.  

➢ Vi kan ikke se at kommunen vil klare dette ved å kun samordne arealdelene, men 

understreker da at dette prinsippet må komme tydeligere fram som en føring for 

framtidig utvikling av Sandefjord i samfunnsdelen før dere vedtar endelig planprogram. 

Det er mulig at kommunen til en viss grad kan oppfylle den omtalte målsettingen ved å ta ut 

fremtidige boligområder på dyrka mark som er omtalt i kap 3.5. I så fall er det viktig at 

kommunen er tydelig i planprogrammet på at kartleggingen av boligområder som ligger på dyrka 

mark gjøres fordi man har et ønske om å flytte bygging av boliger til andre områder enn dyrka 

mark.  

Utvikling i tråd med RPBA 

I utkast til planprogram pekes det på at RPBA er en regional føring, men at den revideres nå og 

dermed er en litt uklar føring. Dette er unødvendig vagt. Det er ingen tvil om at RPBA hovedgrep i 

fra 2013 blir liggende fast. Når det gjelder jordvern har man i revisjonsprosessen vært tydelige på 

at revidert RPBA skal bygge på innskjerpet jordvernmål i den nye nasjonale jordvernstrategien.   

Stokke kommune har et eget avsnitt 1.4.1 i sin kommuneplan som slår fast at kommunen slutter 

seg til de prinsippene som gjelder for RPBA.  

➢ Planprogrammet for den nye kommuneplanen bør være like tydelig på dette og det at 

kommunen slutter seg til de prinsipper som gjelder for RPBA bør slås fast i kap 2.2 

Regionale føringer og i kap 3.2 Arealstrategier, hvor det kan virke som at nye Sandefjord 

har tenkt å finne opp helt nye arealstrategier.  

Det er positivt at kommunen har beregnet at de har tilstrekkelig boligreserve fram mot 2030 og 

ikke ber om innspill på nye boligområder nå. Det vil dessuten være umulig å nå 

Vestfoldsamfunnets mål om fortetting og transformering i eksisterende boligområder hvis man i 

tillegg øker boligreserven ved å ta inn ytterligere nye arealer. 

Planprogrammet må være tydelig på Sandefjord i denne kommuneplanprosessen skal  

➢ definere langsiktige utviklingsgrenser (LUG) rundt alle by- og tettstedsområder i nye 

Sandefjord. 

➢ prioritere fortetting/transformasjon/utbyggingsforslag innenfor langsiktige 

utviklingsgrenser (LUG). Også når det gjelder næringsområder.  



 
➢ innlemme gode retningslinjer fra RPBA knyttet til å ta vare på matjorda som 

bestemmelser i ny kommuneplan.  Vi tenker da på retningslinje 2.1.1 og 2.1.2 som  

o sikrer fortetting/transformasjon før matjord omdisponeres innenfor de 

langsiktige utviklingsgrensene og som påpeker at omdisponering matjord skal 

skje så sent som mulig fram mot 2040.  

o Utenfor de langsiktige grensene skal hensynet til matjorda tillegges avgjørende 

vekt. Både Stokke og Andebu har planbestemmelser knyttet til dette som må 

videreføres. Jordvern Vestfold støtter også Sandefjords bestemmelse 3.1.a) som 

slår fast at heller ikke landbruksbebyggelse tillates plassert på dyrka mark der det 

finnes bedre alternativ lokalisering på eiendommen.  

o sikrer at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar 

mark til matproduksjon ved omdisponering av jordbruksareal. Kommunen bør 

være tydelig på at kun en liten andel av matjorda skal brukes på grøntareal 

internt i planområdet (eks fra Solbergjordet i Holmestrand hvor 92 % av matjorda 

ble brukt til å fremme matproduksjon i henhold til matjordplan) og at målet med 

jordflytting er å opprettholde potensialet for matproduksjon også etter ny 

utbygging.   

Evalueringen av RPBA  har pekt på at disse retningslinjene må tydeligere inn i kommuneplanene 

for at de skal få ønsket virkning i Vestfold. 

Kommunen utfordres på å definere tydeligere hva de legger i begrepet fortetting. Og husk 

fortetting med kvalitet, hvor gode møteplasser og grønne lunger mellom fortettede boligområder 

er essensielt. Bynær matjord er en del av de grønne lungene.  

Samfunnsmål 2 i RPBA sier at matjordarealet i Vestfold har økt i 2040. Dette begrunnes med at vi 

blir stadig flere mennesker som dermed krever mer mat. Sandefjord kommune bør, som 

Vestfolds største landbrukskommune, slutte seg til dette målet (kap.3.1). 

Ny nasjonal jordvernstrategi og innskjerpet jordvern. 

Ny nasjonal jordvernstrategi er nevnt som en relevant føring for ny kommuneplan. Det er bra. 

Alle partier på Stortinget stod bak denne og strategien slår fast at jordvernet skal skjerpes inn. På 

nasjonalt nivå skal man redusere nedbygging av matjord med ytterligere 1/3 fra 2015 nivået 

innen 2020. I og med at vi vet at store samferdselsprosjekter skal gjennom Vestfold i nær framtid 

og vil ta mye matjord, vil kommunene i Vestfold måtte være svært restriktive til å bygge næring 

og boliger på matjord for at vi skal nå nytt jordvernmål.  



 
➢ Vi oppfordrer Sandefjord til å gå foran og definere en 0-visjon 

for nedbygging av matjord i sin Samfunnsdel. I så fall må dette 

omtales i planprogrammet, f.eks under Jordvern i kap 3.7 som 

ikke sier noe om kommunens målsetting for jordvernet. 

I forbindelse med at kommunen skal vurdere fremtidige byggeområder 

som ligger på dyrket mark bør man også se nøye på de langsiktige 

utviklingsgrensene. Noen steder kan de med fordel strammes inn, f.eks 

som kartet viser i ytterkant av områdene rundt Sørby/Virik. 

 

Nydyrking og Torp Øst 

Torp Øst nevnes flere steder i planprogrammet. Store arealer her er enten dyrka eller dyrkbare. 

➢ Kommunen bør tenke mer på mulighetene de har for å utvikle landbruksnæring her. Det 

bør lages en plan for nydyrking og deler av området vil sikkert egne seg for å ta i mot 

matjord. Dette er relevant både når det utarbeides konkrete matjordplaner og ikke minst 

når ny InterCity kommer. Kan også være relevant i plan for massedeponering nevnt i kap 

3.7. 

Miljø, klima og transport (kap 3.7) 

Parkeringsarealer - Både Sandefjord, Andebu og Stokke har blant annet bestemmelser om at nye 

bygg skal løse parkeringsbehovet under bakken/i egne parkeringshus. Vis til retningslinje 6.5.1 i 

RPBA. Igjen vil vi understreke at alle bestemmelser som sørger for effektiv utnyttelse av arealene 

i sentrum også er et godt vern av matjord. Vi ber derfor kommunen kritisk vurdere hva som er 

riktig grad av utnytting i boligfelt og sentrumsområder. Kanskje er tiden inne for å sette mer krav 

om minimumsutnytting enn maksimumsutnytting? 

Jordvern – Her bør man i planprogrammet slå fast at gode retningslinjer fra RPBA innlemmes i 

kommuneplanen.  Samt synliggjøre en 0-visjon til bolig og næring på matjord. 

Planprogrammet peker på noen oppfølgende planer 

Det vises til kapittel 4 i kommunal planstrategi og hvilke utredninger og strategier som 

forutsettes utarbeidet/revidert i kommuneplanprosessen. Vi ber spesielt om å få være med i 

prosessene rundt 

➢ Jordvernsvurdering inkl nydyrking 

➢ Gjennomgang og oppheving av gamle reg.planer og revisjon av arealbruksplaner (som 

omhandler arealer med jordvernkonflikt) 

➢ Plan for massehåndtering 



 
Vi savner egen plan for fortetting og transformasjon, men dette har kanskje kommunen tenkt 

ivaretatt under sine nevnte strategier for utvikling av hvert tettsted i kap 3.3? 

Ny og smartere arealpolitikk i møte med eldreoppoverbakke og stram 

kommuneøkonomi 

Det beskrives tydelig i planprogrammets kap 3.3, 3.8 og 3.11 at kommunen vil få en langt større 

andel av eldre. Vi står ikke foran en eldrebølge, men en konstant eldreoppoverbakke. Samtidig 

tyder alt på at kommuneøkonomien vil bli strammere i framtiden.  

Dette planprogrammet bærer ikke bud om at kommunen ser for seg en ny og smartere måte å 

møte disse utfordringene på enn man gjør i dag. 

Vi har hatt gleden av å høre sjefarkitekt og byplanlegger Michael Fuller-Gee presentere løsninger 

på disse utfordringene som vi også ber Sandefjord kommune lytte til. Arendal har regnet seg 

fram til at de trenger et nytt sykehjem til 500 millioner hvert 5. år framover hvis de skal tenke 

eldreomsorg slik de gjør i dag. Noe tilsvarende vil helt sikkert gjelde Sandefjord også*. 

Planprogram for nye Sandefjords første kommuneplan må tørre å tenke nytt. Vi klarer uansett 

ikke å overbevise dere på et lite avsnitt i en høringsuttalelse hvordan Fuller-Gee mener dette er 

mulig. Inviter han selv, men tankegangen bygger på målrettet lokalisering av offentlige tjenester i 

sentrum for å maksimere synergier i by/tettsted, prioritere kvalitet, offentlig rom og møteplasser 

(hvor bynær majord gjerne kan defineres som grønne lunger) og hvor man legger til rette for 

boligtyper for alle i sentrum. Bedrifter og næringsliv følger etter. De vil være der det er 

kompetanse og liv. En slik kommune blir attraktiv og billigere å drive! 

Ved å bygge arealeffektivt og med kvalitet der det allerede er asfalt og bebyggelse, samt å 

plassere publikumsrettede funksjoner i sentrum vil (Sandefjord) kommune både være 

klimavennlig, spare matjorda, sørge for levende sentrum og på sikt opparbeide et 

kostnadseffektivt tjenestetilbud! 

Lykke til med prosessen! 

 

Vennlig hilsen 

 

Leder i Jordvern Vestfold 

 

 

*Vi stusser på at det i dag ikke er «kjente behov for nye arealer til offentlig eller privat tjenesteyting» jfr planprogrammet kap 3.5 

 



Fra: Kjersti Aas-Hanssen <2013kjersti@gmail.com> 
Sendt: 29. januar 2018 21:58 
Til: Postmottak 
Emne: Innspill til planprogram - ny kommune plan 
 

 

Til Sandefjord kommune.  

Saks nr: 17/6435 

Viser til brev av 6.12 2017 

Fossneslandsbyens velforening ønsker å komme med innspill til punktene 3.7 og 3.9. 

Kunstnerlandsbyen, med Sti for øye, Lumen cafe' og kunsthåndverkerne, ønsker å være 

et  knutepunkt for kunsthåndverk og kulturelt mangfold.  

Dette er et sted folk kommer til for å jobbe på sine atelier, for  å handle kunsthåndverk,  gå på 

sti for øye, oppsøke kunstnere, kafeen etc.  

Det er pr i dag to fulltids lærlingerplasser i keramikk faget, -de er verneverdig-, tilknyttet 

kunstnerlandsbyen. 

Eneste måten å komme hit på , er med bil.  

Det går ikke buss hit i helgene, og meget sjelden i hverdagen. 

Vi ber kommunen utarbeide  en plan for bedre kollektiv tilbud og sykkelsti. 

Vi ønsker med dette å sette oss på kartet i storkommunen. 

Med vennlig hilsen 

Styret i Fossnes kunstnerlandsbys velforening 

V/ leder Trine Midtsund  
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Foreningen Gamle Sandefjord v/Lars Ove Strat 

Kurbadets Venner v/Svein Ingebretsen 

Fortidsminneforeningen v/Kristen Grieg Bjerke  

 

Sandefjord Kommune                                                     Sandefjord 8.februar 2018 

Her 

 

Innspill til Kommuneplanen, Sandefjord kommune. 

Vi viser til møte med ordfører og kommuneplanleggeren, 16.Januar 2018, og 

ønsker å komme med våre innspill spesielt knyttet til forvaltning av 

kulturminner og kulturmiljøer. 

Vi konstaterer at kommunen er i vekst og legger vekt på en aktiv 

næringspolitikk. Det vil være naturlig behov for nye arealer og fortetting. Vi har 

forståelse for dette, men vil peke på at i denne prosessen må hensynet til god 

forvaltning av natur og kulturminneverdier bli tillagt mer vekt. I det 

bærekraftige perspektiv som er forutsatt i kommuneplanen, vil balansen 

mellom vern og nybygg måtte tillegges større betydning. 

Sandefjord nye kommune har mange kulturminner av nasjonal og regional 

betydning. Disse er vernet gjennom lovverket. I tillegg finns det en lang rekke 

kulturminner og strøk av lokal verdi. Disse mangler det formelle vern, men er 

av vesentlig betydning for å opprettholde trivelige og karakteristiske bomiljø. 

En kartlegging av slike områder bør prioriteres og planlegging gjennomføres, 

før man aksepterer fortetting. 

Kommunen har over tid gjennomført en rekke gode registreringer av sine 

kulturminner. Disse registreringene må oppdateres, tilgjengeliggjøres, og 

vektlegges i det videre planarbeidet. 
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 Bevaringsplakaten bør utvides til å omfatte hele kommunen. Plakaten er 

et viktig verktøy, og bør tillegges vesentlig betydning ved vurdering av de 

enkelte utbyggingsprosjekter. 

 NB registeret identifiserer nasjonalt viktige og karakteristiske områder. 

Kommunen må påse at arbeidet med disse blir forsert, og at områder får 

formelt vern gjennom Plan- og bygningsloven. 

 Regionale og nasjonale kulturminner bør listeføres i 

planbestemmelsene, og om nødvendig suppleres med ytterligere 

retningslinjer. 

Sandefjord kommune har også gjennomført studier av «Byggehøyder i 

sentrum», og «Mulighetsstudie av sjøfronten», samt «Strategi for byutvikling, 

Sandefjord sentrum» Disse registeringene og utredninger gir verdifull 

informasjon som i større grad bør løftes frem og forankres formelt i det daglige 

planarbeidet. Studiene peker på muligheter, men også begrensninger på hva 

byen tåler. Dersom man skal få til levende by og sentrumsområder i 

kommunen, vil vi spesielt peke på den disiplin som må til, for at byens karakter 

ikke ødelegges ved tilfeldig plassering av «høyhus og signalbygg». Byen 

karakter er den horisontale bebyggelsen mellom de grønne åsene; et verdifullt 

kjennetegn. 

Vi har i dette innspill konsentrert oss om gamle Sandefjord kommune, men vil i 

det videre arbeidet komme sterkere tilbake med synspunkter på forholdene i 

tidligere Andebu og Stokke kommuner. 

Fortidsminneforeningen, Kurbadets Venner og Foreningen Gamle Sandefjord  

ønsker å delta aktivt i det videre arbeid med kommuneplanen, og mener at vi 

har verdifulle bidrag å komme med i arbeidet.  

Vår rolle i dette arbeidet vil  både være samarbeidspartner, men også 

vaktbikkje, når det trengs. 

 

Vennlig hilsen 

Lars Ove Strat, sign.        Svein Ingebretsen, sign.         Kristen Grieg Bjerke. sign. 



Til
Sandefjord kommune

Lahelle, 12.02.2018

Høringsinnspill til ny kommuneplan for storkommunen Sandefjord

Vi ser at det pågår et arbeid for å lage ny kommuneplan for Sandefjord og ønsker å uttale oss 
om den delen av forslaget som angår vårt område.

Planen blir, så vidt vi forstår, viktig for hvordan Høgenhall-området blir disponert, og det får 
konsekvenser for det planarbeidet som er igangsatt. Vi tenker spesielt på følgende 
formulering i planstrategien: «…det legges opp til en effektiv, bærekraftig og fremtidsrettet 
arealpolitikk hvor god matjord sikres». Dessuten sier planprogrammets kapittel 3.12, Andre 
arealdelsoppgaver, at eksisterende planer skal vurderes og eventuelt oppheves. (Se pkt 3 
nedenfor.) 

Det er i gangsatt et planarbeid for Høgenhall-området, men så vidt vi har fått med oss, har 
dette ligget brakk i flere år, og det foreligger ikke noen vedtatt plan. 

Foruten ønsket om å bevare god matjord også framover, er det et stort lokalt engasjement for 
å bevare Høgenhall som et attraktivt friareal og rekreasjonsområde. Dette har blitt meddelt 
kommunen blant annet ved overlevering av to underskrift-lister. Den første i 1998 (755 
underskrifter) og den andre i 2014 (850 underskrifter).

Våre standpunkter er:
1. Bevar grøntområdene i Høgenhall

- Området er flittig benyttet. Det er mange gode turstier. 
- Det er rik flora og fauna med blant annet rådyr, fasaner og småfugl.
- Muligheten for rekreasjon i nærområdet er viktig for folkehelsen.

2. Bevar dyrka mark
- Det strider mot kommunens, fylkets og departementets mål å beslaglegge dyrka 
mark slik det forslås i mulighets-studien.
- Kulturlandskapet er en viktig bestanddel av områdets karakter.
- Landbruket i området trenger stabile rammebetingelser.

3. Avslutt det igangsatte planarbeidet for Høgenhall
Planarbeidet har allerede gitt viktig informasjon om området, men forslagene 
avdekker også store problemer knyttet til 

o Nedbygging av dyrket mark
o Nedbygging av friområder
o Stor trafikkbelastning
o Behov for barnehage og skole

Når kommunen nå har fått tilgang til store reserver for boligbygging i Andebu og Stokke,
er det fornuftig å utnytte disse framfor å arbeide videre med et meget problemfylt prosjekt.
Berørte grunneiere har allerede i flere år blitt hemmet i å disponere sine eiendommer fritt på 
grunn av den usikkerheten som rår. Denne uholdbare situasjonen bør nå opphøre. Det finnes 
for øvrig andre områder også i det sentrumsnære Sandefjord som bør kunne brukes til bolig-
bygging. 
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Vi ønsker å følge prosessen nøye i tiden fram til vedtak i juni 2019, selv om vurdering av 
boligarealer ikke er på agendaen foreløpig. Spesielt er vi interessert i det som skal være klart i
løpet av våren 2018:

 Revidert temakart for rekreasjon, landskap og natur
 Dekningsanalyse for grønnstruktur/lekeplasser
 Samordnet og oppdatert temakart for landbruk
 Barnehage og skolestrukturplan

I den forbindelse spør vi:
- Hvordan kan vi skaffe oss informasjon underveis?
- Når og hvordan blir dokumentene gjort kjent for allmenheten?

Med vennlig hilsen,
Høgenhall-gruppa

Kontaktperson:
Egil Birkeland egilbirk@online.no
Tlf. 415 16 843

Kopi til:
Gokstad og Helgerød NMU
Lahelle vellag

mailto:egilbirk@online.no


Til  
Sandefjord Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny kommuneplan for Sandefjord      Lahelle 25.01.2018 
 
Bevaringsgruppa for Høgenhall arbeider for at hele Høgenhall-området fortsatt skal være tilgjengelig  
for rekreasjons og fritids-aktiviteter. Derfor ønsker vi at de arealene i Høgenhall som nå er merket for 
boligformål, gjøres om til LNF-områder og skjermes for utbygging. 
 
Under overskriften  Grønnstruktur i planprogrammet sies det at 
«De reviderte temakartene vil gi føringer for omdisponering av eventuelle  nye arealer til 
grønnstruktur i kommuneplanens arealdel.» 
Derfor er det viktig for oss å delta aktivt med innspill og tilbakemeldinger i denne prosessen. 
 
Folk i nærområdet er opptatt av å bevare Høgenhall med de flotte rekreasjons-mulighetene og 
naturopplevelsene som er tilgjengelige. Kommunens «Grønn plakat» framhever også områdets 
positive kvaliteter. En eventuell utbygging sees som en trussel mot dette og diskuteres i nær sagt alle 
forum hvor lokalbefolkningen møtes. Vi i bevaringsgruppa har arbeidet for bevaring i 20 år nå og 
engasjementet har blant annet resultert i at ordfører Foshaug fikk 755 underskrifter i 1998 og 
ordfører Gleditsch fikk ca 850 i 2014. Det er altså et meget sterkt ønske om at Høgenhall ikke bygges 
ned og vi mener at vårt innbyggerinitiativ gjør oss fortjent til å bli hørt når kommuneplanen nå skal 
revideres.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bevaringsgruppa for Høgenhall 
 
Kontaktperson: 
Roy Larsen 
roy.larsen3@sandefjordbredband.net 
Tlf 456 05 398 
 

mailto:roy.larsen3@sandefjordbredband.net


Avs: 
Sidsel Aarflot Elvestad 
Verkstedveien 6 
3222 Sandefjord 
sidsel_elvestad@hotmail.com 
91 107 227 

 
 
Til: 
Sandefjord Kommune 
v/Arealplanlegger David Bakke Haugen,  
Rådmann Stein Rismyhr,  
Kommuneplanlegger Anne Therese Anvik, og  
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch. 

  

Innspill til revidert kommuneplan saksnummer 17/6435 
 

Ber om innspill til ny kommuneplan 

Påvirk din framtid var tittelen på en sides avisinnlegg i Sandefjords blad 

15.12.2016, der politikerne ber om innspill til Hvordan kommunen kan utvikles til beste 
for hele befolkningen.  
 
Mitt innspill for strekningen Kilen-Langestrand og generell nær kystlinje: 

 
For meg handler dette mye om miljø, helse og trivsel for mennesker i et utstrakt bomiljø 
til beste for befolkningen. Jeg understreker at innspillet mitt selvsagt gjelder i hele den 
nye kommunens videre utbygging av kystlinje. Jeg har tidligere hatt et avisinnlegg i 
avisen om dette, 9.6.2016 der jeg bl.a. skriver: 
 
Strekningen fra Stubb og rundt til Kilen er en flott strekning for byens innbyggere. Der 
kan de nyte sjøluften, utsikten og butikker og spisesteder. De kan sette seg ned på 
gresset ved Stubb eller en av benkene langs strekningen. Slike strekninger trenger vi 
flere av. 

Strekningen fra Huvik til Magasinet, kunne vært en veldig koselig liten strekning, hvis 
man hadde satt opp benker og laget små grønne flekker, i stedet for å tillate 
parkeringsplasser som tar kystlinjen store deler av strekningen. 

Det skaper et godt miljø og trivsel for innbyggerne og turister som vil rusle seg en tur 
langs kaier og sjøfronten. Ta et blikk til andre byer som for eksempel Tønsberg, 
Drammen og Oslo, der legger de til rette for at kystlinjen skal være et trivelig sted for 
alle. Det er fullt mulig å bygge ut både boliger, næringsbygg og allikevel sørge for 
allmenn tilgjengelighet i trivelig miljø. 

I Sandefjord har de gjort stikk motsatt flere steder. 

Utbyggere har fått lov til å bygge ut sjøfronten med leiligheter og næringsbygg slik at 
publikum blir stengt ute. Dette er ikke positivt for innbyggerne i kommunen. Den gang 
Thorsholmen ble bygd skulle det være fri ferdsel ved sjøfronten. Men etter kort tid ble 
dette vedtatt lukket for allmennheten. Sjøhusene ved Vesterøyveien er et annet 
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eksempel der allmennheten er utestengt i tillegg til flere næringsbygg som går helt ut til 
sjøkanten. 

Det som nå er viktig for fremtidig trivsel og miljø i kommunen er at politikerne krever at 
all fremtidig næringsbebyggelse og boligbebyggelse ikke godkjennes med mindre 
allmennheten får fri tilgang til sjøfronten, og at sjøfronten i tillegg opparbeides til et 
trivelig sted å gå langs, med for eksempel grønne lunger og benker man kan benytte 
underveis for å kunne nyte utsikten til sjøen, lukten og stemningen. 

Ved videre utbygging fra piren på Framnæs og mot Langestrand ber jeg politikerne 
være våkne og kreve at alle skal kunne gå fritt og bruke sjøfronten til f.eks. fiske og 
rekreasjon. Sørg for at det som står i kontrakten med de som har kjøpt leiligheter i 
Byhus 2 og 3 med utbygger blir fulgt. Der står det ” I forbindelse med bygging av boliger 
vil kaiområdet (Kai 5) og piren bli rehabilitert og åpnet for allmennheten”. Da må man 
sørge for at næringsbygg ikke blir for stort med for eksempel stort takutspring mot 
sjøfronten og utforming som virker privatiserende. (ingen rehabilitering har blitt realisert 
per dato) 

Sørg for at det som står i kommunens arealplan følges og opparbeides fortløpende eller 
i forkant av ny utbygging. 

I kommunens arealbruksplan har jeg hentet følgende tekstutdrag: 

”Ved utbygging må det stilles som krav at allmennheten har tilgang til sjøen gjennom 
hele området. Dette innebærer at det opparbeides en turtrasé langs sjøen. I tilknytning 
til denne traséen anlegges det større og mindre grønne plasser og torg til bruk både for 
områdets beboere og allmennheten. Platået bak verftsområdet er et naturelement som 
har spesiell verdi fordi det herfra er fantastisk utsikt ut fjorden. Det må sikres adkomst 
hit både fra det interne vegsystemet, og fra turtraséen langs sjøen. 

Mellom næringsbygningene og Langstrand båtforening finnes det i dag en badestrand. 
Med befolkningsøkningen som er et resultat av den forventede utbyggingen, bør denne 
stranden utvides. 

Utviklingen av Framnesområdet vil bli et av Sandefjords største utbyggingsprosjekter i 
nærmeste framtid. Utfordringen blir å skape en harmonisk helhet mellom næring og 
bolig. Det er gode muligheter til å lage en attraktiv turtrasé på strekningen uten store 
interessekonflikter. Det er likevel viktig å legge føringer for utviklingen av området på et 
overordnet nivå, slik at muligheten til gjennomføring av traséen ikke blir hindret. Dette 
gjelder særlig i forhold til å bygge i sjøfronten og evt. ut i sjøen. Bebyggelsen bør ikke 
utformes på en måte som virker privatiserende og dermed vanskeliggjøre allmenn 
ferdsel. 

Selv om det bygges sammenhengende gang- og sykkelveg langs Framnesveien, er det 
viktig at det samtidig legges til rette for trasé gjennom utviklingsområdet og langs sjøen. 

For å kunne sikre en sammenhengende turtrasé langs sjøfronten og tilgjengelighet til 
sjøfronten, badeplass og grøntområder bør føringene legges allerede i en overordnet 
disposisjonsplan. 

Sjøfronten/parkeringsplassen utenfor allerede etablerte virksomheter som BI bør ryddes 
og opparbeides på en mer tiltalende måte, med klarere definerte arealer for parkering 



og ferdsel for allmennheten. Dette området kan også gjøres mer attraktivt med 
sitteplasser, beplantning og lignende.” 

Allmennhetens tilgjengelighet bør gjelde alle steder langs Sandefjordsfjorden som skal 
bebygges i fremtiden. Ikke tillat at sjøfronten går tapt for allmennheten. Med sjøfront 
mener jeg at man skal kunne gå lang sjøen, ikke bak hus og næringsbygg. Sørg for at 
det som er tilgjengelig i dag eller kan gjøres tilgjengelig ved nybygg forblir tilgjengelig for 
alle. 

 
Jeg ber dere også lese innlegget  til Knut Vidar Paulsen (Leder i Stiftelsen Natur og 
Kultur) i avisen  under tittelen:  

Badebyen gratulerer der han bl.a. skriver:  

•En bystrand anlegges ned for Leif Weldingsvei etter grassbakken fram til fjorden med 
støtte rekkverk og bademuligheter for bevegelseshemmede.  

•Den lille sandstranda ved Stubb får en adkomst i naturstein i stil med eksisterende 
støttemur og et nytt stupetårn reises på det gamle badet på Stubb.  

•På Hystad og ved Ranvik Brygge åpnes eksisterende strender for områdenes beboere.  

•Det åpne rommet mellom Kilen brygge 5 og bygget til Rammemesteren/Skog og Hage 
får badebrygge mot fjorden og status som nye bypark.  

•Ned for kiosken på Framnes og nord for veikrysset anlegges en strand for beboerne i 
området ved å flytte småbåtanlegget 15 meter nordover.  

 •På den nordøstlige del av eiendommen til tidligere Framnæs mek. Værksted ut for den 
lille plenen anlegges det en badebrygge, når moringene i sjøen er flyttet lenger ut.  

•På FMV reguleres beddinga til badeplass med grøntanlegg til glede for beboerne i 
området og turister i cruisebåter ved kaianleggene.  

•På Langestrand må området rundt sandstranda gjøres mer innbydende. god 
FOLKEHELSE fremmes også ved å ha gangavstand til et morgen- eller kveldsbad i 
Badebyen Sandefjord.  

Sitat slutt. 

Tidligere plansjef/næringssjef Arne Stig Tjade i Lørenskog har også hatt avisinnlegg 
om kystlinjen vår i Sandefjords blad, 19.10.2016, 13.9.2016 og 29.9.2017. Vennligst les 
disse igjen, og hør på hans oppfordringer om videre utvikling til innbyggernes beste. 

Kommunen skal bygge for fremtidens innbyggere.  Trivsel og velvære for byens 
befolkning er viktig. Sørg for at kommunen vår kan være stolt av fremtidig 
utvikling av kystlinjen. 

Sørg for at vi kan vise andre byer at vi har tar vare på den kystlinjen til innbyggernes og 
besøkendes fordel. Et sted man kan nyte sammen. Et godt kystmiljø som ”lever” med 
grønne lunger og benker. Ikke tillat næringsområder og privatiserende bebyggelse som 
ødelegger trivselsfaktoren for innbyggerne. 

Vennlig hilsen 

Sidsel Aarflot Elvestad  



 
                 Sandefjord 18.01.2018 
 
Innspill ny kommuneplan saksnummer 17/6435 –Innspill om implementering av 
strategi for sosialt entreprenørskap i nye Sandefjord kommune. 
Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og 
samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og 
virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Sosiale entreprenører kan gjennom 
erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle 
offentlige løsninger (regjeringen.no) 
Samfunnsdelen i kommuneplanen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og 
overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen. Samfunnsdelen av kommuneplanen redegjør for 
satsingsområder innenfor blant annet helse, oppvekstvillkår, skole og nærdemokrati.   
En forutsetning for å lykkes på alle disse satsingsområdene er at man lykkes med å omsette og 
utvikle ressursmiljøer, og samskape gode løsninger mellom offentlig, frivillig og privat sektor.  
 Sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap er eksempler på privatpersoner, bedrifter, 
stiftelser og foreninger som presenterer nye løsninger på de sosiale problemene som gir utfordringer 
og hindringer innenfor for eksempel, helse, oppvekstvillkår, skole og aktiv deltakelse i eget 
lokalsamfunn. Det gjør det å ha en strategi for samarbeid om sosialt entreprenørskap viktig i en 
kommuneplan.  Når synergien for arbeidet som gjøres i samskaping om nye løsninger gir positive 
effekter som kan bidra til et bedre og mer differensiert tjenestetilbud for innbyggerne.  
Undertegnede foreslår derfor at det som en del av arbeidet med den nye kommuneplanen 
utarbeides en konkret strategi for sosialt entreprenørskap i Sandefjord kommune.  
 
Forslag til strategi for sosialt entreprenørskap i nye Sandefjord kommune 
 
1. Kommunestyret bes utarbeide en strategi for hvordan Sandefjord kommune skal bli en 
foregangskommune ved å legge til rette for og benytte seg av tjenester fra sosiale entreprenører som 
et supplement til kommunale tjenester. 
2. Kommunestyret bes arbeide for økt intraprenørskap i kommunens egen tjenesteproduksjon og 
gjennom dette fremme en kultur for innovasjon, opplæring og aktivitet blant kommunens ansatte. 
3. Kommunestyret skal arbeide for at kommunes virksomheter er positiv til deltakelse i 
forskningsprosjekter i samarbeid med sosiale entreprenører. 
4. Kommunestyret bes om å tilrettelegge for at det skal bli enklere for sosiale entreprenører å levere 
tjenester til kommunen.  
 
Spørsmål om innspillet kan rettes til Camilla Bilstad Johannessen e-post: post@vintage-baby.org tlf: 
96012902 
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Mvh.  

 
Camilla Bilstad Johannessen 
 
Prosjektleder hos Vintage Baby sosiale entreprenører 



 
 
 
                   Sandefjord 18.01.2018 
 
Innspill ny kommuneplan saksnummer 17/6435 –Innspill om tilskudd til drift av viktig 
integreringsarena for arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn i Sandefjord 
kommune. 
Samfunnsdelen i kommuneplanen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og 
overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen. Samfunnsdelen av kommuneplanen redegjør for 
satsingsområder innenfor blant annet helse og sosialområdet.  
Den nyutnevnte kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner uttalte ved innsettingen at et 
av hans departements viktigste utfordringer for å sørge for en bærekraftige velferdsordninger er at 
flest mulig mennesker deltar i arbeidslivet. Dette er viktig for fysisk og psykisk helse, for inkludering 
og vår felles økonomiske bærekraft som velferdsstat.  
Et område der man fortsatt mangler gode verktøy er i arbeidet med å integrere innvandrere i 
arbeidslivet. Spesielt blant kvinner uten formell utdanning som innvandrer til Norge i voksen alder er 
arbeidsledigheten høy, og man har manglet gode verktøy for å lykkes i integreringsarbeidet. 
Konsekvensen er utenforskap og marginalisering for den enkelte, og utgifter til sosialkostnader og 
annen offentlig oppfølging som ikke gir de resultatene man ønsker seg. Når kommunen investerer i 
enkeltpersoner er det viktig at det finnes spissede tjenester og tiltak som gir den ønskede effekten; i 
dette tilfellet målet om tilfredsstillende norsk kunnskaper og arbeid.  
Siden 2015 har den sosiale entreprenøren Vintage Baby tilbydd kvinner som ikke har lykkes i 
introduksjonsprogrammet et annet integreringstilbud. Vi har lykkes med å få mange kvinner ut i jobb 
og har i egen virksomhet til enhver tid mellom 8 og 10 ansatte i tillegg til praktikanter. Prosjektet har 
vært anerkjent av Innovasjon Norge, arbeids og velferdsirektoratet, IMDI og samarbeider godt med 
NAV Sandefjord og Fønix. Prosjektet har også fungert som mentorprosjekt for andre kommuner og 
intuisjoner i arbeid med å forbedre integreringstilbudet andre steder i Norge.  
Fordi det er et nytt tilbud og en ny arbeidsmetode så stiler det nye krav til samarbeid. VB 
representerer en løsning på en av utfordringene Sandefjord kommune har i dag og møter i 
fremtiden. Det er viktig for oss at vi har muligheter til å finansiere opplæringen som gis til kvinnene i 
prosjektet. Det har vi ikke i eksisterende avtaler. Vi forslår at det gis et årlig tilskudd på kr 800 000 til 
prosjektet. Der 400 000 er et fast tilskudd mens det resterende tilskuddet reguleres med 
utgangspunkt i en avtale om velferdsobligasjoner.  
Velferdsobligasjoner er en av de samarbeidsmodellene som regjeringen har utredet i forbindelse 
med satsingen på sosiale entreprenører (blant annet hos kommunal og 
moderniseringsdepartementet). Det gir kommunen mulighet til å regulere tilskuddet direkte opp mot 
resultatet av tiltaket. En avtale om Velferdsobligasjoner vil også gi kommunen mulighet til å teste en 
ny samarbeidsform som reduserer risikoen ved investering av felleskapets ressurser i utprøvingen av 
nye løsninger.   
 



Spørsmål om innspillet kan rettes til Camilla Bilstad Johannessen e-post: post@vintage-baby.org tlf: 
96012902 
 
Mvh.  

 

Camilla Bilstad Johannessen 
Prosjektleder hos Vintage Baby sosiale entreprenører. 
 
 
 



Fra: Kjersti Aas-Hanssen <2013kjersti@gmail.com> 
Sendt: 26. januar 2018 12:15 
Til: Postmottak 
Emne: sak nr 17/ 6435 
 

Innspill til forslag til planprogram i Sandefjord kommune. 
 

Jeg leser med interesse orienteringen om utarbeidelse av planprogram og ny kommuneplan. 

 

Jeg vet at mitt nærmiljø utvalg i Arnadal har kommet med flere innspill. 

 

Jeg tillater meg å nevne 3-4 aktuelle problemstillinger som berører mitt nærmiljø. 

 

Jeg henviser bl.a til posten 3.7 

 

 

* Søppel-håndtering. 

 

Det er trist å se hvor mange steder det ligger fulle plastsekker ved siden av søppeldunkene i 

mange dager i påvente at VESAR skal hente det . 

 

Jeg ber kommunen innføre  å anskaffe søppeldunk til plastavfallet for alle private husstander 

som ikke har det idag. 

 

- Utleie enheter med mange beboere: 

Mange søppeldunker på et sted er et trist og ofte stygt syn. 

Utleier er vel pålagt å tilrettelegge for gode søppel-tømme-løsninger som ikke sjenerer og 

ikke tiltrekker seg rottet og fugl. 

  *Jeg viser til det triste synet av tre søppelstasjoner i Pikåsveien i Arnadal. 

    Søppel har vært et stort problem mens det var flyktning-mottak - dessverre er det ikke blitt 

no' særlig bedre. 

    På Fossnes Senter ble det etablert et "inngjerdet" lite område med tak over alle dunkene 

,slik at det var mulig  

    å betjene dem også om vinteren da snøen ble liggende.) 

 

Jeg har et ønske om at kommunen pålegge utleier å opparbeiede  søppelstasjoner som 

fungerer og ikke er til sjenanse for naboer og nærmiljø? 

Kan kommune evt lage retningslinjer som utleier må innfri og som kan forfølges med bøter 

eller liknende? 

I borettslag er det flere steder etablert nedgravde søppelenheter. 

(Utleier i Pikåsveien er likegyldig til alle søppeldunkene.) 

 

Et slikt tiltak vil redusere plager med fugler og rotter ,samt øke trivsel og miljøet som helhet. 

 

 

*Vei-standar - folkehelse - g/s-veg - skilting- sikkerhet 

 

 G/s-vegen fra Fossnes Senter til Vennerød er fantastisk. 
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 - det er ikke forsvarlig å sykle fra Fossnes Senter ned til Andebuveien og det er med livet 

som innsats å prøve sykle på Andebuveien inn til Sem. 

   Ingen av disse strekningene har skulder. 

 

Kommunene blir oppfordret til å styrke folkehelsa bl.a ved å legge tilrette for sykling. 

 

Om det blir etablert en skulder på en side av veien med skilting for sykkel ,kan dette bidra til 

at flere sykler. 

 

- SKILTING -sikkerhet 

 for å komme fra Pikåsveien og inn på g/s-veien må Vennerødveien krysses. 

 Innkjøringen til Pikåsveien er på/ved et høybrekk og i svingen 

-det må settes opp skilt -  "ingen respekterer høyre vikepliktregelen". 

 

* MILJØ - forurensning - TRIVSEL- støy 

 

Boligområdene på Vennerød har nærhet til skog ,fugleliv ,gårdsdrift og turstier. 

 Enda en resurs av flere ,er stillheten ,mer stille enn boligområder nærmere byer. Jeg vet at det 

er en av grunnene til at folk etablerer seg i området. 

 

Særlig på sommerhalvåret er det konflikter med bruk av motorisert verktøy og 

hageredskap,samt musikk. 

Vet at dette er et problem i mange områder i hele landet. 

Støy er forurensning. 

 

Kan det utarbeides kommunale retnings-linjer for bruk av støyende aktiviteter,som ivaretar 

naborelasjoner og respekt for hverandre.? 

På konserter er det max grenser på 90 dBa/ 110dBa . 

Jeg ser at det står angitt støynivå på mottorklippere på 90dBa og oppfordring til hørselsvern. 

 

Flere etablerer varmluftpumpe. 

Enheten som må monteres på yttervegg lager støyende lyd - les forurensning. 

Jeg ber kommune vurdere om det skal være nabovarsel med godkjenning fra naboen for å 

montere en varmluftpumpe. 

 

 

Vennlig hilsen 

       Kjersti Aas-Hanssen 



Fra: Monica W Stensland <monica.w.stensland@gmail.com> 
Sendt: mandag 29. januar 2018 13.18 
Til: Postmottak 
Emne: Forslag 
 

Hei. Vil gjerne komme med forslag og innspill til kommuneplanen. Om mine forslag ikke går 

igjennom gjenstår å se, men det er jo litt artig å prøve seg når man endelig har en mulighet til 

det. Jeg har to ønsker/forslag til to av mine favoritter. 

 

Forslag nr 1. CADBURY: En Cadbury kioskutsalg eller en liten butikk med engelsk sjokolade 

og konfekter og diverse varer fra Cadbury. 

 

Forslag nr 2. HALLMARK: En Hallmark filmkiosk/butikk som man kan leie og kjøpe filmer 

fra.  

 

Dette er mine to ønsker. 

 

Det hadde vært artig med litt Engelsk og Amerikansk preget her i byen. Vi har en del butikker 

som er danske og svenske, så hvorfor ikke prøve å få noe fra det vestlige strøket også.  

Men husk, det er dere som bestemmer! 

 

Mvh Monica  
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Fra: Michele Leese <m.leese@outlook.com> 
Sendt: mandag 29. januar 2018 12.45 
Til: Postmottak 
Emne: 17/6435 
 
Hei, 

 

Med hensyn til kommuneplan håper jeg at dere tenker mer om hvordan fortetting påvirker biltrafikk her i byen. 

Jeg har bodd i Sandefjord i 12 år og biltrafikken har blitt verre og verre hvert år. Det er alltid snakk om bygging 

og at befolkning må vokse, men aldri om hva skjer når 5000 bilister til kjører rundt Sandefjord. For meg er det 

biltrafikken som ødelegger livskvalitet mest. 

 

Mvh 

Michele Leese 
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Fra: Sigurd Strand <siggesigg@gmail.com> 
Sendt: mandag 29. januar 2018 11.33 
Til: Postmottak 
Emne: Innspill til ny Kommuneplan 
 
Hei 
 
Ønsker med dette å komme med følgende tre innspill til ny Kommuneplan: 
 
- Jeg mener planen må inneholde strategi for reduksjon av støyforurensning. Det er fokus på 
forurensning generelt, men opplever at man glemmer støyforurensning i sine planer. 
 
- Trafikkveksten ut av sentrum har de siste årene vært økende. Utbyggingen av detaljhandel 
på Pindsle og opprettelse av mange arbeidsplasser på og rundt Torp, har medført stort press på 
enkelte veier. Kommunen må nå legge en plan for å avlaste hovedferdselsårene inn til disse 
områdene. Ringveien er vel og bra, men denne veien har ikke kapasitet for å ta unna dagens 
trafikkmengdene, ei heller en økning som vil komme. 
 
- I forbindelse med en ny togtrase, må kommunen ta initiativ til å bygge miljøtunnel over 
Sandefjordsveien i Modalen. En miljøtunnel i dette området vil gi verdifulle sentrumsnære 
tomter, og vil kunne kompenser for den ulempen en ny togtrase vil være for beboerne i 
området. En verdifull bieffekt er også støyreduksjon, og mindre behov for salting (se 
kartutsnitt). 

 
 
Hilsen  
Sigurd Strand 
Sandefjord 
Mob: 98231674 
--  
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Fra: thor@roverud-logikk.no 
Sendt: mandag 29. januar 2018 10.49 
Til: Postmottak 
Emne: Innspill til kommuneplan -- forslag til bruk av Tivolitomta 
 
Hei. 
 
Flytt enkeltstående gamle bygninger – som ofte er i veien for framskritt – til et «kvartal» på 
Tivolitomta. 
Lag et miljø – lag en attraksjon med levende statister som utfører et arbeide tilknyttet disse 
bygningene – ta inngangspenger – la det bli en oase hvor man opplever fordums arbeidsrytmer / 
prosesser. 
Bakeri med utsalg / apotek med dyrke egne urter i egen hage  selges, ølbryggeri med utsalg, 
standup / «speakers corner» osv osv 
 
Det vil løse utfordringer for utbyggere, gi gode løsninger … samtidig som man tar vare på historie .. 
og kan lage noe unikt a la «Bryggen» i Bergen …. lage enda mer miljø som trekker folk til byen  
 

Lykke til 😊 ! 
 
Med vennlig hilsen 
 
LOGIKK Thor Roverud 
48001189 
thor@roverud-logikk.no 
 

mailto:thor@roverud-logikk.no
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Fra: Steinar M. Svimbil Mørken <steinar_mathias@hotmail.com> 
Sendt: mandag 29. januar 2018 10.11 
Til: Postmottak 
Emne: Kommuneplanforslag 
 
 
Det er behov for en sykkel og gangsti fra Fossnes senter mot Tønsberg. Langs FV312 er det tidligere 
prosjektert GS, men grunnforholdene er så ustabile at det ikke lar seg gjennomføre. Derfor bør det 
bygges GS gjennom skogen  fra renseanlegget på Fossnes til Gjersøveien ved kommunegrensen til 
Tønsberg. Derfra er det mulig å bygge GS langs FV312. Dette vil gi en tryggere sykkelrute mot 
Tønsberg, samt knytte bygda tettere sammen da barna kan sykle og gå til fritidsaktiviter i Arnadal og 
Arnadal IL. De vil også ha gangavstand til skolen når den en gang bygges på Fossnes. Et lignende 
prosjekt er med stor suksess bygget mellom Røråstoppen skole og Skjeggestadåsen i Re. Her også 
kombinert med skiløypetrase ved siden av GS.  
 
Mvh 
Steinar Mørken  
 
 
Sendt fra min iPhone 
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Fra: diderik a.a. cappelen <diderikaa@gmail.com> 
Sendt: 29. januar 2018 22:08 
Til: Postmottak 
Emne: Saksnummer 17/6435. 
 

Hei, -og takk for denne muligheten til å komme med et innspill til den nye storkommunen. 

Vi bor i Stokke på Grimestadveien og liker å ta toget til Tønsberg på lørdagskveldene og sent 

tilbake etterpå. 

Nå har vi prøvd ut Sandefjord noen ganger og er meget skuffet over den offentlige 

transporten hjem igjen :-( 

Siste buss går 23:12 og tar 1 time og 25 min til Stokke. 

Siste tog går 22:47 (kvart på elleve på lørdagskvelden.....) 

Kjempetrivelig by, men veldig dyrt med taxi hjem. 

 

Vi vil veldig gjerne være med, men da må vi ikke bli sendt hjem, når det begynner å bli moro. 

 

Mvh.  

 

Diderik A.A. Cappelen 
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Fra: Vegard Knudsen <vegardepost@outlook.com> 
Sendt: 29. januar 2018 18:37 
Til: Postmottak 
Emne: Kommuneplanen 
 
 
Hei, 
 
Vi bør bygge høyere i Sandefjord sentrum slik at færre folk har behov for bruk av bil.  
 
Det burde bli bygget parkeringshus ved jernbanestasjonen før dobbeltspor er på plass slik at det blir 
enklere for pendlere å finne parkeringsplass. 
 
Vi burde fjerne bommen på E18 mellom Natvallkrysset og Langåkerkrysset for å avlaste trafikken 
forbi Haukerød skole. 
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Fra: brumle75@gmail.com 
Sendt: 29. januar 2018 20:46 
Til: Postmottak 
Emne: Kommuneplan 
 
Full stopp i fortettning og forbud mot bygging av blokker blandt småhusbebyggelse. Jo flere folk på 
mindre område lager større utfordringer. Mere trafikk og mere forurensning. 
 
Kollektivtrafikken bør bedres. Kordinasjon på Fokserød er elendig. Etter at NX14 Stavern-Oslo ble 
borte og man må ta NX190 fra Fokserød. De to siste avgangen fra Oslo må enten stå der oppe og 
vente til neste dag da de ikke går flete busser. I helger med første buss langt på dag og bare 
annenhver time, blir for dårlig. Ikke kan man gå på feks en konsert i Tønsberg som slutter kl 23 for ds 
går ingen buss. 
 
Soleveien og sikkert andre småveier rundt og til skole og barnehage bør utstyres med større og flere 
fartsdumper og andre tiltak. Folk flyr lavt når guølungene skal hentes. 
 
Cruise/sightseeing båt i sommerhalvåret 
 
Bystrand hadde vært flott. 
 
Mvh 
Kenneth Slettum 
 
Sendt fra min Huawei-mobiltelefon 
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Sandefjord kommune 

Pb 2025 

3202 Sandefjord 

 

Deres ref. Saksnummer 17 / 6435 

Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av arbeidet med ny 

kommuneplan - Utbygging i Andebu sentrum 

Viser til kunngjøring om kommuneplanen. Viser også til mitt brev av 25. juni 2017 med 

merknader til samordning av utfyllende bestemmelser og retningsliner og til møte på 

rådhuset den 21. desember 2017 med Ebba Friis Eriksen og Tone Refsahl om utbygging i 

Andebu sentrum. For utbygger av Bankbakken 1 møtte arkitekt Christian Cleve Broch og 

Gunnbjørn Tangen 

Fortetting 

Vi vil anbefale at areal avsatt til sentrumsformål på kommuneplanens arealdel reduseres 

noe. Det er svært lagt fram til at det må bygges næringslokaler / forretninger  nedover mot 

Televerkets sentral. Nær krysset i Andebu sentrum fortettes det med leilighetsbygg. Disse 

byggene kan oppføres i flere etasjer og tilpasses terrenget. Tomtene her må få en høy 

utnyttelse. Viser til planprogrammets pkt. 3.5. 

Areal til leik og uteopphold 

Det er vel nå avsatt penger og bestemt at jordet mellom herredshuset og adkomstvei til 

ungdomsskolen og idrettsanleggene, skal opparbeides som et parkområde med muligheter 

for mange aktiviteter og mange oppholdsplasser. Vi vil foreslå at kravet til leikeplasser og 

uteopphold i forbindelse med nye leilighetsbygg i Andebu sentrum reduseres og at heller 

utbygger betaler et anleggsbidrag til opparbeidelse av større parkområder. Bruken av 

leikeplasser for små barn blir for tiden svært liten grad benyttet. Få småbarnsforeldre vil 

etablere seg i leilighetsbygg helt i sentrum. Det er vanskelig å etablere leikeplasser med gode 

solforhold mellom store og høye bygninger. Det vil bli kort avstand fra nye leilighetsbygg på 

nordsiden av Andebuveien og Vestre Andebu vei til park sør for herredshuset.  

Trafikkforhold 

Fylkesveiene nær krysset i sentrum bør etableres som ”Miljøgate”.   

De offentlige rommene i sentrum skal være tilpasset gående.  
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For at leilighetsbygg på tomter i Andebu sentrum skal kunne få en høy utnyttelse må  

byggegrensen mot fylkesveien på 20 meter, reduseres betydelig. Det etableres fortau langs 

fylkesveiene der det i dag ikke er gang - og sykkelvei.  

Med en opprustning av Kodalveien fra Hasås AS til E 18 vil det kunne bli en betydelig 

reduksjon av store kjøretøy gjennom Andebu sentrum. 

Krav om antall parkering / garasjeplasser begrenses til en plass per boenhet for 

leilighetsbygg helt i sentrum av Andebu tettsted. 

Håper at arealstrategiarbeidet for tettstedene nå blir prioritert. Nå er det for mange ledige 

kontorer og forretninger med for lav omsetning i Andebu sentrum. 

 

Andebu 29.januar 2017 

 

Gunnbjørn Tangen 

For Bankbakken 1 AS 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Børge <borge.brunes@sfjbb.net> 
Sendt: 29. januar 2018 21:32 
Til: Postmottak 
Emne: Forslag til kommuneplan  
 
Kommunen bør senke kravet til uteoppholsareal fra 80-65prosent samt sette maks kravet ned fra 
100-80m2 .Itilegg bør kravet om 6 meters bredde på utearealet reduseres til 5 meter som minstekrav 
det går fint å oppholde seg på et areal som er 5 ganger 5 meter bredt .Det er flere kommuner i Norge 
som praktisere dette Horten er en av disse .Utvikling tilsier at folk flest vil ha mindre hager 
fremover.Sandefjord Kommune bør følge dette det vil kan skape flere prosjekter og mer inntekter til 
kommunen. 
 
Hilsen Børge 
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Rolf Ovesen 
Verkstedveien 6 
3222 Sandefjord 
 
        Sandefjord, 28-01-2018 
 
Sandefjord Kommune 
v/Arealplanlegger David Bakke Haugen 
  
Innspill til revidert kommuneplan saksnummer 17/6435 
 
Området på begge sider av Sandefjordsfjorden er tett bebygget og tilgangen til sjøfronten er 

begrenset eller dårlig tilrettelagt for allmenhetens bruk. På vestsiden av fjorden ser vi privatboliger 

og utbygging som f.eks. Thorsholmen. På østsiden til Huvik Brygge har man tillatt boliger og 

næringsbygg helt ut i vannkanten. Videre sørover finner vi parkeringsplasser og til dels inngjerdede 

industriområder. Det foreligger også en plan om å bygge inn Kai 5 og tilhørende pir hvor man til 

overmål vil gi grunneier fullmakt til å stenge for allmennheten. Det er allerede satt opp gjerde syd for 

Verkstedveien. 

På Framnes er det planlagt over 400 boliger. D.v.s. at mer enn 1000 mennesker skal bosettes der. I 

tillegg er området øst for Framnesveien allerede tett befolket. Det blir en helt ny 

befolkningssituasjon. Det blir boliger for unge familier og leiligheter med livsløpsstandard med en 

etter hvert økende andel eldre beboere, med besøkende barn og barnebarn. Ved revisjon av 

kommuneplanen må det tas hensyn til denne nye fremtiden. At det ikke lenger er industri, men 

mennesker det planlegges for. Da er det viktig å tilrettelegge for gode bomiljøer og rekreasjon for 

allmennheten. En plan må da omfatte en helhetlig løsning helt fra Kilen med gangvei og plasser for 

rekreasjon og lek og kanskje et bad. 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ga i juni 2015 ut «Nasjonale forventninger til regional 

og kommunal planlegging». Her legges det stor vekt på at planer må ta hensyn til livskvalitet, trivsel 

og helse. Fylkesmannen i Oppland har sammenfattet det på denne måten: «Gode steder og 

lokalsamfunn har stor betydning for livskvalitet, trivsel og helse. Utformingen av bygg, bomiljøer og 

offentlige rom er med på å bidra til å fremme gode møteplasser og legge til rette for samvær, ulike 

aktiviteter og bevegelse. Planleggingen må ta hensyn til at ulike grupper i befolkningen ut fra alder og 

livsfaser, etnisk bakgrunn og fysisk funksjon har ulike behov knyttet til bo- og nærmiljøet. For flere er 

det blant annet viktig å kunne være fysisk aktiv i nærmiljøet, og at det er enkel og lett tilgang til gode 

stier og gangveier med benker for hvile og til hyggelige møteplasser. Nærmiljøet skal også ha steder å 

møtes og gi muligheter for avkobling og ro i det offentlige rom, god tilgang til rekreasjons- og 

grøntområder, stille områder og ren luft. Ved å skape felles møteplasser og legge til rette for 

deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter, kan planleggingen bidra til integrering og tilhørighet for 

alle befolkningsgrupper». 

Høsten 2017 leverte Civitas og Dyrvik Arkitekter «Mulighetsstudie Sjøfronten i Sandefjord fra Kilen til 

Stub». Et godt dokument med gode eksempler fra andre byer. Med de endringene som kommer 

burde strekningen Kilen – Langestrand vært inkludert. 

«Arealbruksplanen for indre del av Sandefjordsfjorden» som ble vedtatt av Bystyret i 2005 tar 

imidlertid for seg områdene sør for Kystlaget og Stub. Dessverre er planen ikke bindende og er ikke 

blitt hensyntatt ved de utbyggingene som har skjedd siden den ble vedtatt. Men den ligger på 

Sandefjord Kommunes nettside og må derfor inneholde Bystyrets intensjoner ved utvikling av 
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områdene sør for sentrum. Dette er en fremtidsrettet plan hvor departementets føringer fra 2015 for 

en stor del er med.  

I Arealbruksplanens formål heter det: «Arealbruksplanens hovedintensjon er å sikre at 

allmennhetens interesser ivaretas». For område 10 (Framnes) heter det: «Ved utbygging må det 

stilles som krav at allmennheten har tilgang til sjøen gjennom hele området. Dette innebærer at det 

opparbeides en turtrasé langs sjøen. I tilknytning til denne traséen anlegges det større og mindre 

grønne plasser og torg til bruk både for områdets beboere og allmennheten. Platået bak 

verftsområdet er et naturelement som har spesiell verdi fordi det herfra er fantastisk utsikt ut 

fjorden. Det må sikres adkomst hit både fra det interne vegsystemet, og fra turtraséen langs sjøen».  

Undertegnede mener at disse føringene må tas inn i den reviderte kommuneplanen. Kai 5 med 

tilhørende pir må ikke bygges inn eller privatiseres, men sikres for allmennhetens bruk. Dette er 

eneste gjenværende sted som ikke allerede er bebygd, gjort til parkeringsplass eller gjerdet inn som 

industriområde. For å sikre allmennhetens behov bør man kreve at de er ivaretatt før videre 

utbygging tillates. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rolf Ovesen 
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[EV/CG Vb

Andebu Terrasse ll Brl

v/leder Unni Fjellin

Skjeggerødveien 21

3158 Andebu — tlf. 977 82 333 23. oktober 2017

Sandefjord kommune

Seksjon for bygg- og arealplanforvaltning

Postboks 2025

3202 Sandefjord

VEDR.  AREALPLAN  FOR SANDEFJORD KOMMUNE

Under henvisning til dialogmøtet i Andebu Nærmiljøutvalg og kommunen 16.10.17 hvor det

ble informert om viktigheten av å komme med innspill vedr. arealplan for Sandefjord

kommune.

Jeg vedlegger sakspapirene vedr. trafikkforhold i Skjeggerødveien ,sak nr. 040/16  i  Andebu

formannskap.

På vegne av involverte Sameier og Borettslag i Skjeggerødveien vil jeg be om at denne saken

blir lagt ved som et viktig innspill til gode løsninger i den samlede kommuneplanen for

Sandefjord kommune og innstillingen til Rådmannen i tidligere ANDEBU KOMMUNE.

Vennlig hilsen

For styrene i Sameier og Borettslag i Skjeggerødveien

., fifim‘ _/" MW
' Unni Fjell"
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Fra: Thor Magnar Olsen <leder@framneshus.no> 
Sendt: 12. januar 2018 17:32 
Til: Postmottak 
Emne: Innspill Kommuneplan Sandefjord 
Vedlegg: OMRÅDE 10.docx 
 
   
Eierseksjonssameiet Framnæs 
By- og Langhus 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   Framnæs 
12. Januar 2018 
  
Sandefjord Kommune 
v/Arealplanlegger David Bakke Haugen 
  
Innspill til revidert kommuneplan saksnummer 17/6435 
  
Styret i Eierseksjonssameiet ønsker å bidra i debatten om revidert kommuneplan for Sandefjord med 
spesiell tanke på egne nærområder rundt Verkstedveien på Framnes. Det er nå 2 år siden første 
innflytting i et prospekt som i fremtiden skal huse 420 husstander i følge prosjekt fra Thor Dahl AS. 
Det vil si at man i en fremtidig tidshorisont vil få en helt ny bydel her ute og det er av stor interesse 
for medlemmene i eierseksjonssameiet at omkring-liggende områder får en utforming som støtter 
aktiviteter som tjener innbyggerne med hensyn til rekreasjon og utendørsopphold. Tilstøtende Kai 5 
og Pir må for all del sikres gjennom regulering slik at områdene vil være åpne for allmennheten. 
  
Områdene vi snakker om er allerede i dag meget populære turområder både for unge mennesker, 
eldre og funksjonshemmede og det ville være til stor forringelse av arealet dersom områdene 
reguleres til industri, slik det er i dag, eller næring, der allmennheten kun gis adgang til området i den 
grad dette ikke er til hinder for næringsvirksomheten. 
  
Det ville også være et paradoks at man etter opprydding og rensing av fjorden skulle nettopp 
begrense folks ferdsel langs dette vakre området. Det er allerede i dag vanlig at folk her ute tar seg et 
morgenbad ved Kai 5 noe som kommer til å øke i omfang nå som fjorden fremstår som ren og 
rehabilitert. 
  
Kilenområdet er et trafikkaos morgen og ettermiddag og Verkstedveien er klart innenfor rekkevidde 
av å spasere til byen. En tilretteleggelse av sammenhengende gang og sykkelsti fra Langestrand til 
Kilen ville gjøre en slik spasertur enda mer attraktiv og beboerne vil la bilen stå i langt større grad enn 
hva som er tilfelle i dag. 
  
Disse betraktningene er ikke av ny dato i Sandefjord, og kommuneadministrasjonen og politikerne 
har allerede retningslinjer som er vedtatt i bystyre sak 42/05 datert 22/9 2005:  Arealplan for Indre 
del av Sandefjordsfjorden. 
  
Denne arealplanen dekker alle de ønsker og tanker vi forestiller oss med hensyn til god fremtidig 
utforming av nærområdet her i Verkstedveien. Vi mener hele planen bør tas inn i revisjon av 
Kommuneplanen og for oss er spesielt Område 10 av størst interesse. Innledning og bakgrunn, 
sammen med retningslinjene for område 10 er vedlagt denne eposten. 
  
Vennlig hilsen 
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Thor Magnar Olsen 
Leder Eierseksjonssameiet  
Framnæs By– og Langhus 
leder@frammneshus 
Mobil: 473 70 334 
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