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Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023-
2035 Sandefjord kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 26.09.2022 vedrørende offentlig 
ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023-2035 for Sandefjord kommune. Uttalelsesfristen er 
satt til 14.11.2022. Fylkeskommunen har fått utsatt uttalefrist til 28.11.2022. 

Vestfold og Telemark fylkeskommunes uttalelse ble behandlet i det politiske hovedutvalget for 
klima, areal og plan (HKAP) 24.11.2022 i HKAP-sak 85/22. Uttalelsen består av saksframlegg, med 
administrativ uttalelse og vedtaksprotokoll fra behandlingen, og følger vedlagt.

Fylkeskommunen ser fram til videre samarbeid i saken.     

Med hilsen

Thale Høiskar Heltberg
rådgiver  
thale.heltberg@vtfk.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Saksprotokoll

Arkivsak 21/24292-27
Saksbehandler Thale Høiskar Heltberg

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Hovedutvalg for klima, areal og plan 24.11.2022 85/22

Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel  2023-
2035 Sandefjord kommune

Hovedutvalg for klima, areal og plan har behandlet saken i møte 
24.11.2022 sak 85/22

Møtebehandling
Representanten Eivind Yrjan Stamnes (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, Sv, Sp, og 
MDG: 

- Punkt 8, 9 og 11 gjøres til vesentlig merknad

Representanten Mari Pran (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP, Krf:
1. Pkt 1 gjøres om til vesentlig merknad. Fylkeskommunen ber om at vilthensyn vies 
spesiell oppermskomhet ved videreutvikling av næringsområdet N09 Borgeskogen 2 og 
boligområdene B09 Vestre Thuve og B21 Gryteveien.
2. HKAP mener Sandefjord kommune har lagt til grunn en god boligpolitikk med vekt på 
at det også må legges til rette for å bygge boliger som er rimelige å bygge. Samtidig 
mener HKAP at kommunen ved sin tilbakeføring av boligarealer til LNF har en balansert 
boligpolitikk. HKAP viser også til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging § 6.7 som sier; Planer i strid med retningslinjene kan gi grunnlag for 
innsigelse eller innvending. Statlige og regionale myndigheter skal vektlegge 
lokaldemokratiet når det vurderes om det skal fremmes innsigelse eller innvending.
4. Med hjemmel i retningslinje R9 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og 
henvisning til nasjonalt jordvernmål, fremmes det innsigelse til flyplassrelatert
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virksomhet på området K02 – Torp flyplass (45,5 daa). Områdene er i strid med nasjonale 
og regionale jordverninteresser. Innsigelsene kan imøtekommes ved at områdene tas ut 
av planene.

Votering
Forslag fremmet av Eivind Yrjan Stamnes (Ap) på vegne av Ap, Sv, Sp og MDG ble enstemmig 
vedtatt.

Forslag fremmet av Mari Pran (H) fikk 4 stemmer (FrP 1, H 2, Krf 1) mot 7 stemmer (Ap 4, MDG 1, 
Sp 1, Sv 1) og falt.

Innstillingen fra fylkesdirektøren punkt  1, 2 og 4 ble vedtatt med 7 stemmer (Ap 4, MDG 1, Sp 1, 
Sv 1) mot 4 stemmer (H 2, FrP 1, Krf 1) avgitt for Mari Prans (H) forslag på vegne av H, FrP og Krf 
1, 2 og 4.

Innstillingen fra fylkesdirektøren punkt 3, 5, 6, 7 og 10 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil berømme Sandefjord kommune for det omfattende 
arbeidet som ligger til grunn for planforslaget. Det er spesielt positivt at kommunen har vurdert 
arealreserven til utbyggingsformål opp mot arealstrategier og nye føringer for arealbruk, og 
tilbakeført arealer til LNF-formål. Planforslaget er imidlertid i strid med nasjonale- og regionale 
interesser på enkelte punkter

Vestfold og Telemark fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslaget på følgende punkter: 

1. Med hjemmel i Viltloven §1, Forskrift om forvaltning av hjortevilt §1 og Naturmangfoldloven 
§4 og 5, fremmes det innsigelse til næringsområdet N09 Borgeskogen 2 og boligområdene 
B09 Vestre Thuve og B21 Gryteveien. Områdene er i konflikt med regionale viltinteresser. 
Innsigelsene kan imøtekommes ved at områdene tas ut av planforslaget 

2. Med hjemmel i retningslinje R1 og R9 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging pkt. 3, 4.2 og 4.2, 
fremmes det innsigelse til det samlede omfanget boligområder i planforslaget. Dersom de 
forhåndsavklarte arealene på Kroken, B19 Krokemoveien 126, B24 Kroken vest og RPBA 04 
Kroken vest B, skal tas inn ved denne rulleringen forutsettes det at kommunen reduserer den 
mer spredte boligbyggingen. Alternativt at kommunen venter med å ta inn boligarealene på 
Kroken, til behovet for områdene kan dokumenteres 
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3. Med hjemmel i retningslinje R9 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og henvisning til 
nasjonalt jordvernmål, fremmes det innsigelse til boligområdene B05 Fevangstien (ca. 4 daa 
dyrkbart), B16 Østre Holtet (ca. 2 daa dyrka), B18 Lingelemveien 18 (ca. 4 daa dyrkbart), 
RPBA05 Myre (ca. 4 daa dyrkbart) og næringsområde N11 Borgeskogen 4 (ca. 12 daa 
dyrkbart). Deler av områdene er i strid med nasjonale og regionale jordverninteresser. 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at arealene som er registrert som dyrka- eller dyrkbar 
mark i Nibios kartløsning Kilden, tas ut av områdene 

4. Med hjemmel i retningslinje R9 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og henvisning til 
nasjonalt jordvernmål, fremmes det innsigelse til boligområdene B39 Rismyrveien 1c (3,6 
daa) og B04 Sandkollen (26 daa), næringsområdet N03 Tassebekkveien 119 (4 daa), og 
flyplassrelatert virksomhet på området K02 – Torp flyplass (45,5 daa). Områdene er i strid 
med nasjonale og regionale jordverninteresser. Innsigelsene kan imøtekommes ved at 
områdene tas ut av planene  

5. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, jf. Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging, fremmes det innsigelse til området K01 Vestfold golfklubb, da 
forslaget medfører omdisponering av 5 daa myr. Innsigelsene kan imøtekommes ved at 
området tas ut av planen

6. Med hjemmel i rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging pkt. 5. fremmes det 
innsigelse til bestemmelse § 1.8.1 b). Bestemmelsen er i strid med barn og unges interesser. 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen har en bestemmelse som sikrer lekearealer 
i alle boligprosjekter og/eller at kravet løses gjennom andre arealer fastsatt i 
byromstrategien 

7. Med hjemmel i retningslinje R6 og R7 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk fremmer 
fylkeskommunen innsigelse til bestemmelse § 2.7.1 b), med tilhørende retningslinje. 
Konsekvensene av bestemmelsen er ikke utredet, og den kan medføre betydelig økt handel 
utenfor sentrum. Innsigelsen kan løses ved at bestemmelsene utformes i tråd med føringen i 
RPBA 

8. Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 5-4 jf. § 4-2 fremmer fylkeskommunen innsigelse til 
kommuneplanens bestemmelse § 2.7 om økning av handelsarealet på Pindsle. Innsigelsen 
kan løses ved at det stilles rekkefølgekrav til at trafikkutredning skal utarbeides og eventuelle 
nødvendige tiltak i kryss fv. 304 Raveien x Nygårdsveien sikres opparbeidet før økning av 
handelsareal kan skje

Vestfold og Telemark fylkeskommune har følgende merknader til planforslaget:

1. Fylkeskommunen fraråder å redusere kravet til buffersone mot dyrka mark fra 10 til 6 meter. 
Dette for å redusere konfliktpotensialet mellom landbruksdrift og andre formål
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2. Fylkeskommunen ber om at kommunen tydeliggjør kravet om utarbeidelse av matjordplan i 
saker der dyrka og dyrkbar mark tas i bruk til utbyggingsformål. Veileder til matjordplan har 
forslag til bestemmelser som kan tas inn i kommuneplanens arealdel  

3. Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å ivareta nasjonale og regionale hensyn knyttet 
til jordvern og samordnet areal- og transportplanlegging i en eventuell kommende 
planprosess med detaljering av ny vei fra Tassebekk-krysset på E18 til Torp lufthavn  

4. Fylkeskommunen fraråder, av hensyn til kulturminneinteresser, å endre arealformål fra LNF- 
til boligformål for B18 Lingelemveien. Innenfor området er det registrert et automatisk freda 
gravminne, Kulturminne ID 41501. Ved en regulering til boligformål må kulturminnet ivaretas 
med en tilstrekkelig stor hensynssone og det må tas tilstrekkelig hensyn til kulturminnets 
landskapstilknytning og siktlinjer til omkringliggende kulturmiljø

5. Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 5-4 fremmer fylkeskommunen innsigelse til 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer § 1.1.1 jf. § 1.5 da bestemmelsene ikke 
tilstrekkelig sikrer trygg skolevei og trafikksikker adkomst i tråd med vegnormalenes krav på 
fylkesveinettet. Innsigelsen kan imøtekommes ved at det i § 1.5 fjerde kulepunkt i legges til: 
«På fylkesvei skal trygg skolevei og trafikksikker adkomst i tråd med vegnormalens krav være 
oppfylt.»

6. Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 5-4 fremmer fylkeskommunen innsigelse til 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer § 1.6.2 b) om byggegrenser for fylkesvei. 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at punktet endres til at byggegrense for fylkesveg 
behandles etter vegloven der det ikke foreligger reguleringsplan med fastsatt byggegrense

7. Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 5-4 og henvisning til brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, datert 16. juni 2020, fremmes det innsigelse til bestemmelse 
§ 2.7.1 f), vedrørende Torp Øst. Innsigelsen kan imøtekommes ved at ordlyden «legges til 
rette for» byttes ut med «etableres»



Arkivsak
21/24292-17   
Saksbehandler
Thale Høiskar Heltberg

Saksgang Møtedato
Hovedutvalg for klima, areal og plan 24.11.2022

Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel 2023-2035 Sandefjord kommune

Innstilling fra fylkesdirektøren
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil berømme Sandefjord kommune for det omfattende 
arbeidet som ligger til grunn for planforslaget. Det er spesielt positivt at kommunen har vurdert 
arealreserven til utbyggingsformål opp mot arealstrategier og nye føringer for arealbruk, og 
tilbakeført arealer til LNF-formål. Planforslaget er imidlertid i strid med nasjonale- og regionale 
interesser på enkelte punkter.  

Vestfold og Telemark fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslaget på følgende punkter: 
1. Med hjemmel i Viltloven §1, Forskrift om forvaltning av hjortevilt §1 og Naturmangfoldloven 

§4 og 5, fremmes det innsigelse til næringsområdet N09 Borgeskogen 2 og boligområdene 
B09 Vestre Thuve og B21 Gryteveien. Områdene er i konflikt med regionale viltinteresser. 
Innsigelsene kan imøtekommes ved at områdene tas ut av planforslaget. 

2. Med hjemmel i retningslinje R1 og R9 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og 
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging pkt. 3, 4.2 og 
4.2, fremmes det innsigelse til det samlede omfanget boligområder i planforslaget. Dersom 
de forhåndsavklarte arealene på Kroken, B19 Krokemoveien 126, B24 Kroken vest og RPBA 
04 Kroken vest B, skal tas inn ved denne rulleringen forutsettes det at kommunen reduserer 
den mer spredte boligbyggingen. Alternativt at kommunen venter med å ta inn 
boligarealene på Kroken, til behovet for områdene kan dokumenteres. 

3. Med hjemmel i retningslinje R9 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og henvisning 
til nasjonalt jordvernmål, fremmes det innsigelse til boligområdene B05 Fevangstien (ca. 4 
daa dyrkbart), B16 Østre Holtet (ca. 2 daa dyrka), B18 Lingelemveien 18 (ca. 4 daa dyrkbart), 
RPBA05 Myre (ca. 4 daa dyrkbart) og næringsområde N11 Borgeskogen 4 (ca. 12 daa 
dyrkbart). Deler av områdene er i strid med nasjonale og regionale jordverninteresser. 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at arealene som er registrert som dyrka- eller dyrkbar 
mark i Nibios kartløsning Kilden, tas ut av områdene. 

4. Med hjemmel i retningslinje R9 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og henvisning 
til nasjonalt jordvernmål, fremmes det innsigelse til boligområdene B39 Rismyrveien 1c (3,6 



daa) og B04 Sandkollen (26 daa), næringsområdet N03 Tassebekkveien 119 (4 daa), og 
flyplassrelatert virksomhet på området K02 – Torp flyplass (45,5 daa). Områdene er i strid 
med nasjonale og regionale jordverninteresser. Innsigelsene kan imøtekommes ved at 
områdene tas ut av planene.  

5. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, jf. Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging, fremmes det innsigelse til området K01 Vestfold golfklubb, da 
forslaget medfører omdisponering av 5 daa myr. Innsigelsene kan imøtekommes ved at 
området tas ut av planen.

6. Med hjemmel i rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging pkt. 5. fremmes det 
innsigelse til bestemmelse § 1.8.1 b). Bestemmelsen er i strid med barn og unges interesser. 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at kommunen har en bestemmelse som sikrer 
lekearealer i alle boligprosjekter og/eller at kravet løses gjennom andre arealer fastsatt i 
byromstrategien. 

7. Med hjemmel i retningslinje R6 og R7 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk fremmer 
fylkeskommunen innsigelse til bestemmelse § 2.7.1 b), med tilhørende retningslinje. 
Konsekvensene av bestemmelsen er ikke utredet, og den kan medføre betydelig økt handel 
utenfor sentrum. Innsigelsen kan løses ved at bestemmelsene utformes i tråd med føringen 
i RPBA. 

8. Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 5-4 fremmer fylkeskommunen innsigelse til 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer § 1.1.1 jf. § 1.5 da bestemmelsene ikke 
tilstrekkelig sikrer trygg skolevei og trafikksikker adkomst i tråd med vegnormalenes krav på 
fylkesveinettet. Innsigelsen kan imøtekommes ved at det i § 1.5 fjerde kulepunkt i legges til: 
«På fylkesvei skal trygg skolevei og trafikksikker adkomst i tråd med vegnormalens krav 
være oppfylt.»

9. Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 5-4 fremmer fylkeskommunen innsigelse til 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer § 1.6.2 b) om byggegrenser for fylkesvei. 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at punktet endres til at byggegrense for fylkesveg 
behandles etter vegloven der det ikke foreligger reguleringsplan med fastsatt byggegrense.

10. Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 5-4 jf. § 4-2 fremmer fylkeskommunen innsigelse 
til kommuneplanens bestemmelse § 2.7 om økning av handelsarealet på Pindsle. 
Innsigelsen kan løses ved at det stilles rekkefølgekrav til at trafikkutredning skal utarbeides 
og eventuelle nødvendige tiltak i kryss fv. 304 Raveien x Nygårdsveien sikres opparbeidet 
før økning av handelsareal kan skje.

11. Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 5-4 og henvisning til brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, datert 16. juni 2020, fremmes det innsigelse til 
bestemmelse § 2.7.1 f), vedrørende Torp Øst. Innsigelsen kan imøtekommes ved at 
ordlyden «legges til rette for» byttes ut med «etableres».

Vestfold og Telemark fylkeskommune har følgende merknader til planforslaget:

1. Fylkeskommunen fraråder å redusere kravet til buffersone mot dyrka mark fra 10 til 6 
meter. Dette for å redusere konfliktpotensialet mellom landbruksdrift og andre formål.



2. Fylkeskommunen ber om at kommunen tydeliggjør kravet om utarbeidelse av matjordplan i 
saker der dyrka og dyrkbar mark tas i bruk til utbyggingsformål. Veileder til matjordplan har 
forslag til bestemmelser som kan tas inn i kommuneplanens arealdel.  

3. Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å ivareta nasjonale og regionale hensyn knyttet 
til jordvern og samordnet areal- og transportplanlegging i en eventuell kommende 
planprosess med detaljering av ny vei fra Tassebekk-krysset på E18 til Torp lufthavn.  

4. Fylkeskommunen fraråder, av hensyn til kulturminneinteresser, å endre arealformål fra LNF- 
til boligformål for B18 Lingelemveien. Innenfor området er det registrert et automatisk 
freda gravminne, Kulturminne ID 41501. Ved en regulering til boligformål må kulturminnet 
ivaretas med en tilstrekkelig stor hensynssone og det må tas tilstrekkelig hensyn til 
kulturminnets landskapstilknytning og siktlinjer til omkringliggende kulturmiljø.

Bakgrunn og saksgang
Sandefjord kommune har lagt forslag til kommuneplanens arealdel, for perioden 2023-2035, ut til 
offentlig ettersyn. Fylkeskommunen har fått fastsatt uttalefrist 28.11.2022. 

Kommunen varslet i juni 2021 om oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel for perioden 
2023-2035. Vestfold og Telemark fylkeskommune gav innspill til varsel om oppstart og planprogram 
for planarbeidet i brev datert 06.09.2021. Det ble avholdt planforum 28.09.2022. 

Grunnlag for fylkeskommunens vurderinger
Fylkeskommunens vurderinger er gitt på grunnlag av mål, retningslinjer, bestemmelser, føringer og
anbefalinger slik de er nedfelt i overordna nasjonale og regionale styringsdokumenter. Med 
hjemmel i § 3 i plan- og bygningsloven har fylkeskommunen plikt og rett til å delta i planleggingen 
når den berører våre saksfelt, eller våre egne planer og vedtak.

Saken legges frem for Hovedutvalg for klima, areal og plan (HKAP) som fatter vedtak i saken. HKAP 
er det faste utvalget for plansaker og gir uttalelse på vegne av fylkeskommunen. Uttalelsen består 
av to deler som må sees i sammenheng; det politiske saksfremlegget med vedtaksprotokoll og det 
administrative brevet, se vedlegg 7.

Saksopplysninger
Kommunens planforslag
Gjeldende arealdel for Sandefjord kommunen ble vedtatt i september 2019. I planprogrammet for 
rulleringen, vedtatt 25.11.2021, er det satt følgende hovedmålsetning for rulleringen: 

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

Kommuneplanens arealdel skal revideres for temaene bolig og byutvikling, med fokus på å 
styrke Sandefjord by og tettstedene Stokke og Andebu. I lokalsentrene Melsomvik, Kodal, 
Arnadal og Høyjord skal det tilrettelegges for stedstilpasset utvikling.



Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, med en rekke 
grunnlagsdokumenter. Den politiske behandlingen i kommunen medførte flere endringer i 
planforslaget som kommunedirektøren la fram. Beskrivelsen av planforslaget er ikke revidert, og 
planbeskrivelsen gir følgelig ikke en presis beskrivelse av planforslaget slik det er lagt ut til offentlig 
ettersyn. Da planforslaget er vesentlig endret sammenlignet med beskrivelsen som er gitt, er det 
brukt plass i saksfremlegget til å beskrive deler av planforslaget slik det nå foreligger. 

Kommunen har utarbeidet en kartfortelling med presentasjon av planforslaget. Denne kan bl.a. 
zoome inn på ulike områder i plankartet, og er tilgjengelig på: 
https://storymaps.arcgis.com/stories/994d3a65bd234a18af60dd6c78511d74. 

Regional plan for bærekraftig areal politikk (RPBA) og langsiktige utviklingsgrenser (LUG) 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er Vestfolds felles plan for langsiktig arealbruk. 
Planen gir retning og rammer for arealbruk og utbyggingsmønster fram mot 2040. Hovedgrepet i 
planen følger av retningslinje R1: 

Hovedvekten av all vekst i Vestfold skal skje som fortetting og transformasjon i eksisterende 
byer og tettsteder. Lokalisering av arbeidsplasser, boliger og kommersielle, kulturelle og 
sosiale funksjoner skal fremme funksjonsblanding og bidra til utvikling av kompakte og 
levende byer og tettsteder. 

Et annet viktig grep i RPBA er de langsiktige utviklingsgrensene (LUG) som er satt rundt eksisterende 
by- og tettstedsområder og markerer yttergrensene for hovedvekten av fremtidig utbygging. Da 
grensene ble tegnet fikk kommunene forhåndsavklart et langsiktig handlingsrom til utvikling. 
Samtidig forpliktet kommunene seg til at utvikling skal skje i tråd med føringen i RPBA. LUG kan 
justeres gjennom kommuneplanprosessene. Retningslinje R3 lyder: 

De langsiktige utviklingsgrensene dimensjoneres ut fra en forventet og realistisk 
befolkningsvekst fram til 2040. 

Det forventes at kommunens avsatte areal til boligformål i kommuneplanens arealdel 
tilpasses en forventet og realistisk befolkningsvekst i kommuneplanperioden. 

Kommunen har foretatt en ny vurdering av LNF-arealene innenfor LUG. Noen arealer foreslåes 
endret til boligformål, for andre arealer foreslåes LUG endret slik at arealene ikke lenger ligger 
innenfor som utbyggingsreserve. Kommunen tar ca. 200 daa dyrka mark ut av LUG.    

https://storymaps.arcgis.com/stories/994d3a65bd234a18af60dd6c78511d74


Ved Kodal og Andebu forslås LUG endret slik at lokalsenteret får en ny utviklingsretning. 
I tillegg medfører en del av de andre foreslåtte omdisponeringene til nytt boligformål at LUG 
utvides, se mer i tabellen med boligarealer under. 

Fylkesdirektørens vurdering: 
Fylkesdirektøren er positiv til de overordnede grepene knyttet til endring av LUG for Kodal og 
Andebu, og finner det som svært positivt at kommunen avskriver forhåndsavklart areal på dyrka 
mark i tråd med et strengere jordvern og oppdatert behovsprognoser for boligbygging. 

Fylkesdirektøren ser imidlertid at forslaget innebærer utvidelse av LUG flere steder, og har 
innvendinger til enkelte av de foreslåtte utvidelsene knyttet til konkrete omdisponeringer til nytt 
boligformål, se senere avsnittene. I endelig plan forutsettes det at LUG justeres etter de arealer det 
oppnås enighet om i videre planprosess.   

Boligbebyggelse
Befolkningsframskrivinger og forventet boligbehov
Kommunen anslår at boligreserven i gjeldende planer er på ca. 6500 enheter, hvorav ca. 5000 
enheter vurderes som realiserbare i perioden 2013 - 2035. Med en fortsatt befolkningsvekst på ca. 
1% årlig er det estimert et behov for å bygge ca. 4000 nye boenheter i planperioden. SSBs 
befolkningsprognoser for Sandefjord i perioden 2020-2050 er prognostisert til 0,45% årlig vekst. 

Kommunen opplever en økning i antall fortettingsprosjekter, og forventer at dette vil vedvare da 
den demografiske utviklingen, både lokalt og nasjonalt, tilsier at befolkningsveksten hovedsakelig vil 
komme i aldersgruppen 65+. Kommunedirektøren konkluderer med at det kun er behov for mindre 
justeringer i boligreserven ved denne rulleringen av kommuneplanen.  For mer informasjon se 
planbeskrivelsen kap. 3.1, vedlegg 3.

Arealer til boligformål
Kommunen har kartlagt de boligfeltene som har ligget inne i kommuneplanens arealdel i to 
perioder. Arealene er vurdert utfra reguleringsstatus, markslag (dyrka/dyrkbar), avstand til by/ 
tettsted/lokalsamfunn, beregnede klimakonsekvenser og langsiktige utviklingsgrenser. På bakgrunn 
av vurderingene er det foreslått å tilbakeføre 23 arealer fra byggeområder for bolig til LNF-formål. 
Dette gjelder ca. 675 daa som er anslått å tilsvare 685 boenheter. Endringen innebærer at ca. 134 
daa dyrka mark og ca. 43 daa dyrkbart areal tilbakeføres til LNF-formål. 

Videre foreslåes det å endre en del arealer fra LNF-formål til boligformål, og tabellen under viser en 
samlet oversikt. For mer informasjon om områdene se konsekvensutredningen (KU) vedlegg 5. 

Nr. og navn i 
KU:

Størrelse og 
anslag antall 
boenheter: 

Langsiktige 
utviklingsgrenser:

Tema KU med stor 
eller svært stor 
negativ konsekvens:

Dyrka-/ dyrkbar 
mark:

B04 – 
Sandkollen

Ca. 26,2 daa, 
og ca. 52 
boenheter.

Utenfor – inntil LUG 
Sandefjord.

 Klimakonsekvens
 Trafikksikkerhet
 Friluftsliv

Kommunens KU: 0 
daa. Kilden*: 20 daa 
dyrkbart. grenser til 
dyrkbart areal.

Figur 1: Utsnitt av gjeldende KPA, til venstre, og forslag til ny KPA til høyre. LUG er markert med henholdsvis stiplet blå linje og 
lilla  linje. Bildet til vesnstre: Rødstjerne markerer forhåndsavklartareal som er foreslått omdisponert til boligformål. Blå stjerne 
markerer endring i LUG som innebærer at dyrka mark tas ut av LUG. 



B05 – 
Fevangstien

Ca. 7,3 daa, og 
ca. 15 
boenheter.

Utenfor  Klimakonsekvens
 Naturressurser
 Landskap
 By- og 

tettstedsutvikling

Ca. 4 daa dyrkbart – 
grenser til dyrkamark 
mot nord, øst og sør. 

B07 - Rismyr syd Ca. 190 daa, 
og ca. 200 
boenheter.

LUG endres – 
utveksling av areal -
gir ny 
utviklingsretning på 
Kodal.

 Klimakonsekvens
 Naturmangfold

-

B09 – Vestre 
Thuve

Ca. 1,4 daa, og 
ca.3 
boenheter. 

Utenfor - inntil LUG 
Forkserød/Kullerød. 

 Klimakonsekvens
 Naturmangfold - vilt
 Landskap
 By- og 

tettstedsutvikling

-

B11 – 
Hoksrødveien 
syd

Ca. 2,3 daa, og 
ca. 4 
boenheter.

Innenfor LUG 
Andebu.

 Mobilitet -

B12 – 
Rismyrveien

Ca. 23 daa, og 
ca. 46 
boenheter.

Utenfor – inntil LUG 
Kodal.

 Klimakonsekvens
 Mobilitet

-

B13 – Askjem Ca. 110 daa, 
og ca. 110 
boenheter.

Delvis innenfor LUG 
– Andebu.

 Klimakonsekvens
 Mobilitet

-

B14 – Storøya 
veien

Ca. 1,9 daa, og 
ca. 3 
boenheter. 

Utenfor LUG.  Mobilitet
 By- og 

tettstedsutvikling

Ca. 0,5 daa dyrka, ca. 
1 daa dyrkbart ihht. 
Kilden. Inneklemt 
areal. Dyrkamark i 
nærområdet.

B16 – Østre 
Holtet

Ca. 12,2 daa, 
og ca. 20 
boenheter.

Delvis innenfor LUG 
Stokke.

- Ca. 3 daa dyrka mark 
– grenser til dyrka 
mark mot sør og 
vest.

B17B – 
Fjellheimveien

Ca. 46 daa, og 
ca. 92 
boenheter.

Innenfor LUG 
Sandefjord. 
Forhåndsavklart 
RPBA.

 Klimakonsekvens
 Naturmangfold
 Trafikksikkerhet
 Friluftsliv

-

B18 – 
Lingelemveien 

Ca. 40 daa, og 
ca. 80 
boenheter.

Utenfor LUG.  Klimakonsekvens
 Naturressurs - skog
 Kulturminne
 Mobilitet
 By- og 

tettstedsutvikling

Kommunens KU = 0 
daa, Kilden: ca. 4 daa 
dyrkbart areal – 
ligger i tilknytning til 
annen dyrka og 
dyrkbar mark.

B19 – 
Krokemoveien

Ca. 6,4 daa, se 
B24.

Innenfor LUG 
Sandefjord.
Forhåndsavklart.

 Klimakonsekvens
 Naturressurser

Ca. 5,8 daa dyrka og 
0,4 daa dyrkbart - 
grenser til større 
arealer med dyrkbar 
mark.

B21 Gryteveien Ca. 123 daa, 
og ca. 246 
boenheter.

Utenfor LUG.  Klimakonsekvens
 Mobilitet
 Trafikksikkerhet
 By- og 

tettstedsutvikling

-

B24 – Kroken 
vest

Ca. 125 daa, 
og ca. 265 

Innenfor LUG 
Sandefjord. 

 Klimakonsekvens
 Naturressurser

Ca. 125 daa dyrkbart 
– grenser til større 



boenheter for 
B19, B24 og 
RPBA 04.

Forhåndsavklart 
RPBA. 

 Friluftsliv arealer med dyrka og 
dyrkbart areal.

B28 – 
Østerøyveien 

Ca. 13 daa, og 
ca. 26 
boenheter. 

Utenfor.  Klimakonsekvens
 Mobilitet
 By- og 

tettstedsutvikling

-

B30 - Moveien Ca. 6,5 daa, og 
ca. 20 
boenheter.

Utenfor – inntil LUG 
Sandefjord.

- Ca. 1,8 daa dyrka 
mark – inneklemt, 
større dyrka areal i 
nærområdet.  

B39 – 
Rismyrveien 1c

Ca. 3,6 daa, og 
ca. 16 
boenheter.

Innenfor LUG Kodal.  Klimakonsekvens
 Naturressurser
 Naturrisiko

Dyrkbart areal – 
grenser til dyrkamark 
mot vest.

B44 – 
Bentsrødveien 
31 – kombinert 
bolig-/ 
fritidsbebyggelse

Ca. 12 daa, og 
ca. 10 
boenheter.

Utenfor  Klimakonsekvens
 Mobilitet
 Trafikksikkerhet
 By- og 

tettstedsutvikling

-

RPBA 04 – 
Kroken vest B

Ca. 14,5 daa, 
se B24.

Innenfor LUG 
Sandefjord. 
Forhåndsavklart 
RPBA.

 Klimakonsekvens
 Naturressurs

Ca. 12 daa dyrkbart - 
grenser til større 
arealer med dyrka og 
dyrkbar mark.

RPBA 05 - Myre Ca. 25 daa, og 
ca. 50 
boenheter. 

Innenfor LUG 
Stokke.

 Klimakonsekvens
 Naturressurs
 Landskap

Ca. 4,3 daa dyrkbart 
– dyrka mark i 
nærområdet

SUM: Ca. 790 daa, 
og ca. 1250 
boenheter.

Ca.12 daa dyrka og 
152/172 daa 
dyrkbart.

* Kilden er Nibios kartinnsynsløsning, tilgjengelig på; 
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&X=7217798.50&Y=275054.87&zoom=0&topic=arealinformasjon&bgLayer=graat
one_cache  

Fylkesdirektørens vurdering:
Det er svært positivt at kommunen har gjort nye vurderinger knyttet til boligreserven, og tar ut 
igjen en del boligarealer som ikke er i tråd med oppdaterte mål, strategier og føringer. 
Fylkesdirektøren merker seg at kommunen har en tilstrekkelig boligreserve for planperioden i 
gjeldende planer. Områder som vurderes å være i strid med nasjonale og regionale interesser 
omtales under avsnitt for fagtema. 

Næringsarealer
Sentrumsformål åpner for alle typer næring og handel i Sandefjord by, samt i Stokke, Andebu og 
Kodal sentrum. I tillegg til næringsutvikling i sentrumsformål åpner kommuneplanen for 
tradisjonelle industri-/lagerområder i arealer avsatt til næringsformål og ulike kombinasjoner av 
formål i arealer avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål.    

Kommunen har kartlagt arealer som er tilgjengelig for næringsutvikling i gjeldende planer. 
Konklusjonen er at kommunen i sum har en god næringsreserve, og at potensialet for økt utnyttelse 
i allerede bebygde områder er betydelig. For å legge til rette for økt utnyttelse i bebygde 
næringsområder foreslås det å sette en utnyttelsesgrad på %BYA = 90% i arealer avsatt til 
næringsformål. 

Arealjusteringer næring

https://kilden.nibio.no/?lang=nb&X=7217798.50&Y=275054.87&zoom=0&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&X=7217798.50&Y=275054.87&zoom=0&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache


Kommunen har foreslått å tilbakeføre enkelte næringsarealer til LNF-formål. Totalt foreslåes å 
tilbakeføre ca. 51,5 daa næringsareal, hvorav ca. 16,5 daa er dyrka mark. 

Tabellen under gir en oversikt over arealer som foreslås omdisponert til næringsformål. For mer 
informasjon om områdene se konsekvensutredningen (KU) vedlegg 5.

Nr. og navn i 
KU:

Størrelse og 
nytt formål: 

Tema i KU med stor eller 
svært stor negativ 
konsekvens:

Dyrka- / dyrkbar mark: 

Del av N01 -
Haugan

Ca. 28 daa – 
næring

 Klimakonsekvens
 Naturressurs - skog
 Mobilitet

Ca. 2,3 daa dyrkbar mark –
inneklemt, grenser til dagens 
næringsformål. Ikke i tilknytning til 
annen dyrka-/ dyrkbar mark.

N03 – 
Tassebekkveien 
19

Ca. 4 daa  Klimakonsekvens Ca. 4 daa dyrkbar mark. Del av et 40 
daa stort dyrkbart areal, som 
grenser mot dyrkamark i nord og 
sør. 

N08 - 
Borgeskogen 1

Ca. 5 daa - 
næring

 Klimakonsekvens -

N09 – 
Borgeskogen 2

Ca. 113 daa – 
næring

 Klimakonsekvens
 Naturmangfold - vilt
 Naturressurs - skog

-

N10 – 
Borgeskogen 3

Ca. 3,5 daa – 
næring

 Klimakonsekvens
 Naturressurs -skog

Ca. 2 daa dyrkbar mark – grenser til 
dagens næringsformål. I tilknytning 
til noe annen dyrkbar mark.

N11 - 
Borgeskogen 4

Ca. 265 daa - 
næring 

 Klimakonsekvens
 Naturmangfold
 Naturressurs
 Landskap
 Friluftsliv

Ca. 12 daa – grenser til dagens 
næringsformål. Ligger i tilknytning til 
eksisterende dyrka mark. 

N13 – Søndre 
Kullerød

Ca. 18,8 – 
komb. 
bebyggelse- og 
anleggsformål

 Klimakonsekvens
 Naturmangfold
 Naturressurs - skog
 Landskap
 Friluftsliv
 Virksomhetsrisiko

Ca. 5,9 daa dyrkbar mark – del av et 
areal på ca. 20 daa dyrkbart areal. 
Dyrka mark i nærheten. 

K02 – Torp 
Lufthavn

Ca. 45,5 daa – 
flyplassrelatert 
virksomhet

 Klimakonsekvens
 Naturresurs

Ca. 42 daa dyrka mark – grenser til 
annen dyrka mark. 

SUM Ca. 437 daa Ca. 42 daa dyrka mark
Ca. 24 daa dyrkbar mark

Fylkesdirektørens vurdering: 
Det er svært positivt at kommunen har gjort nye vurderinger knyttet til arealer som er avsatt til 
næringsformål i gjeldende plan, og foreslår å ta ut igjen en del arealer som ikke er i tråd med 
oppdaterte mål, strategier og føringer.

Kommunen har videre gjort et godt grunnlagsarbeid med å kartlegge foreliggende reserve av 
regulerte og uregulerte næringsområder. Dette viser at kommunen har en god reserve knyttet til 
næringsarealer. I tillegg fastslår kommunen at det er betydelig potensial for høyere utnytting av 
bebygde næringsområder. I sum oppfatter fylkesdirektøren at behovet for nye større 
næringsområder i Sandefjord kommune er begrenset. 



Områder som vurderes å være i strid med nasjonale- og/eller regionale interesser omtales under 
avsnitt for fagtema. 

Andre arealendringer
Tabellen under viser en samlet oversikt over de andre arealendringer som er foreslått. For mer 
informasjon om områdene se konsekvensutredningen (KU) vedlegg 5. 

Nr. og navn i 
KU:

Størrelse og 
nytt formål: 

Tema i KU med stor eller 
svært stor negativ 
konsekvens:

Dyrka- / dyrkbar mark: 

O01 - 
Trollsåsveien 199

Ca. 3 daa – 
Idrettsanlegg - 
modellbilkjøring

 Mobilitet
 By- og tettstedsutvikling

Ca. 3 daa dyrkbar jord

O02 – 
Glassmesterløkka

Ca. 1,5 daa – 
offentlig- eller 
privattjenesteyting 
- gymsal

 Friluftsliv Ca. 1,5 daa dyrkbart – del av 
dyrkbart areal på ca. 5,5 daa, ikke 
tilknyttet annen dyrka-/dyrkbar 
mark.

O03 – Andebu bo- 
og 
behandlingssenter

Ca. 14,6 daa – 
offentlig eller 
privattjenesteyting 
- 

 Klimakonsekvens
 Naturresurs
 Mobilitet

-

O04 – Enga 
renseanlegg alt. 1

Ca. 8,5 daa – 
offentlig- eller 
privattjenesteyting 
- renseanlegg

 Klimakonsekvens
 Naturressurs
 Naturrisiko

Ca. 8,5 daa dyrka mark – grenser 
til annen dyrka mark.

O05 - Enga 
renseanlegg alt. 2

Ca. 9,7 daa - 
offentlig- eller 
privattjenesteyting 
- renseanlegg

 Klimakonsekvens
 Naturmangfold
 Bruk av og tilgang til 

sjøarealer

-

O06 - Vårnes 
renseanlegg

Ca. 1,1 daa - 
offentlig- eller 
privattjenesteyting 
- renseanlegg

-

O07 – Vesterøya 
skole

Ca. 76 daa - 
offentlig- eller 
privattjenesteyting 
– barneskole

 Klimakonsekvens
 Grunnforurensning
 Naturressurs
 Friluftsliv

Ca. 14 daa dyrka mark

SB01 – Roabukta 
småbåthavn

Ca. 32 daa – 
småbåthavn 

 Naturmangfold -

SB02 – 
Kamfjordkilen 
småbåthavn

Ca. 6,4 daa - 
småbåthavn

 Naturmangfold -

SP01 – Engø 
båthavn 1

Ca. 3 daa – 
parkering

 Klimakonsekvens
 Landskap

Ca. 0,4 daa dyrka mark

SP02 – Engø 
båthavn 2

Ca. 0,9 daa – 
parkering

 Naturmangfold Ca. 0,5 daa dyrka mark

K01 – Vestfold 
Golfklubb

Ca. 5 daa – 
idrettsanlegg - golf

 Klimakonsekvens
 Mobilitet

Ca. 5 daa dyrkbart på myr

SUM Ca. 23,4 daa dyrka og 9,5 daa 
dyrkbar mark

Fylkesdirektørens vurderinger:
Områder som vurderes å være i strid med nasjonale- og/eller regionale interesser omtales under 
avsnitt for fagtema. 



Fylkeskommunens ansvarsområder
Regionale viltinteresser
Fylkeskommunen er viltorgan etter Viltloven, og skal arbeide for å fremme formålet med loven, 
«Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens 
produktivitet og artsrikdom bevares». Også formålsparagrafen i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt spesifiserer dette, «Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt 
ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold». 

Relatert til Sandefjord kommune sin arealdel og prioriteringer for arealbruk, så er dette spesielt 
viktig knyttet til E18 og barrieren motorveien og viltgjerdet lager for utveksling av vilt øst-vest og 
motsatt retning. Det ble under E18 utbyggingen investert mye penger i viltpassasjer for å 
opprettholde denne utvekslingen av vilt. Bruken av mange av viltpassasjene på E18 i Vestfold er 
studert i etterkant, og viser at viltpassasjene fungere og blir brukt av alt vilt i forhold til forekomst.

N09 Borgeskogen 2
N09 - Borgeskogen 2, er et forslag om utvidelse av Borgeskogen næringsområde nordover. Store 
deler av arealet er i gjeldende KPA avsatt til offentlig- og privat tjenesteyting, med tilhørende 
bestemmelse: Området ved Borgeskogen skal kun benyttes til fengselsformål. Området skal 
tilbakeføres til landbruk- natur og friluftsliv dersom det ikke blir aktuelt med regionalt fengsel i 
området. 

Området ble avsatt til offentlig- og privat tjenesteyting i 2015. Fylkeskommunens daværende 
hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (HSAM) behandlet forslaget i sak 70/15 og fremmet 
innsigelse til området av hensyn til vilt. Det ble lagt til grunn at nytt fengsel representerte en stor 
samfunnsinteresse som måtte tillegges betydelig vekt i vurderingen, og innsigelsen til området ble 
frafalt på vilkår av at arealet skulle tilbakeføres til LNF dersom det ikke ble aktuelt med fengsel.

Ved forrige rullering av KPA i Sandefjord kommune ble der foreslått å endre formål på 
fengselsområdet, til næringsformål og kombinertformål næring- og offentlig/privat tjenesteyting 
(fengsel). Daværende hovedutvalg i fylkeskommunen, HSA, fremmet innsigelse til forslaget av 

Figur 2: Bildet til venstre er utsnitt av gjeldende KPA, som viser delingen mellom næringsareal (lilla) og offentlig eller 
privattjenesteyting fengsel (rosa). Utsnittet til høyre viser forslaget til ny KPA, med utvidelse av næringsareal og øvrige 
deler av fengselsarealet avsatt til LNF. Boligområde B21 Gryteveien ligger nordvest for Borgeskogen.  



hensyn til vilttrekket i området, sak 37/19, 23.04.2019. Gjeldende grense mellom næringsformål og 
offentlig/ og privat tjenesteyting ble fastsatt gjennom mekling. 

Figur 3: Utsnittet viser del av RPBA-kartet med vilttrekk.. 
Rødstjerne er viltovergangen på Ramsum, blå stjerne er 
viltovergangen på Bjørnerød. Grønne streker er registrerte 
vilttrekk. 

Fylkesdirektørens vurdering:
Det er av regional interesse at utvekslingen av vilt mellom øst og vest ikke reduseres som følge av 
arealbruksendringer i kommunene. Utvekslingen er svært viktig for å opprettholde genetisk 
utveksling og levedyktige bestander av vilt øst for E18 i Vestfold. Det er derfor negativt at 
Sandefjord kommune i kommuneplanens arealdel har inne forslag som vil forringe vilttrekkene og 
korridorene som viltet er helt avhengige av for å kunne benytte viltovergangene på Ramsum og 
Bjørnerød. Dette gjelder næringsområde N09 Borgeskogen 2 og boligområde B21 Gryteveien som 
er i konflikt med trekk og korridor for bruk av viltovergangen på Ramsum. Det gjelder også 
boligområde B09 Vester Thuve, som vil innsnevre en allerede liten korridor for viltet til å benytte 
viltovergangen på Bjørnerød.
 
Fylkesdirektørens anbefaling er at det fremmes innsigelse til planforslaget da det er i konflikt med 
regionale viltinteresser. Innsigelsen kan imøtekommes ved at næringsområde N09 Borgeskogen 2 
og boligområdene B21 Gryteveien og B09 Vestre Thuve blir tatt ut i planforslaget. 

Jordvern
Det er et politisk hovedsatsingsområde i landbrukspolitikken å sikre matproduserende areal til 
framtidige generasjoner. En oppdatert nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt av Stortinget i 2021, og 
jordvernmålet ble ytterligere forsterket, og er nå forankret i FNs bærekraftmål. Tapet av dyrka jord 
skal være under 3 000 dekar pr. år, og matproduksjonen skal øke. Det er et nasjonalt mål å få til en 
kraftig reduksjon i årlig omdisponering av jordbruksareal. Også dyrkbar jord skal tas vare på, og må 
vurderes ut fra samme prinsipp. Jordloven §§ 8 og 9 sier at all jord skal drives, og at dyrka jord ikke 
må brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Stortinget har også vedtatt at det i 
2023 skal utvikles ny jordvernstrategi. Kommunen har i sin planlegging et særlig ansvar for å bidra 
til å følge opp nasjonal jordvernstrategi.

Da kommunen fikk forhåndsavklart arealer til boligbygging i arbeidet med RPBA, var det med klare 
forutsetninger gitt blant annet i retningslinje R9, som lyder:

«Utenfor langsiktige utviklingsgrenser tillates ikke formålsendring av dyrka og dyrkbar mark 
til bolig, næring og offentlige formål.



Innenfor langsiktig utviklingsgrense utnyttes fortettings- og transformasjonspotensialet og 
andre arealer avsatt til utbyggingsformål, før det åpnes for formålsendring av dyrka og 
dyrkbar mark. Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark skal skje så sent som mulig i 
planperioden.» (Planperioden for RPBA er til 2040.)

Retningslinje R10 i RPBA gjelder krav om utarbeidelse av matjordplan; 
«I byggesaker og reguleringsplaner som tillater omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, 
skal det utarbeides matjordplan (jf. veileder til matjordplan). Dette for å sikre at 
matjordlaget benyttes til nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller 
dyrkbar mark.»  

Fylkesdirektørens vurdering:
Det er etter fylkesdirektørens vurdering svært positivt at kommunen tilbakefører dyrka og dyrkbare 
arealer fra utbyggingsformål til LNF-formål, og gjør endringer i de langsiktige utviklingsgrensene for 
å redusere fremtidig press på utbygging av dyrka mark. Det er imidlertid uheldig at flere av de 
foreslåtte nye områdene berører dyrka og dyrkbar mark.

Nytt boligareal totalt– fylkesdirektørens vurderinger: 
Kommunen har gjennom arbeidet dokumentert at de har tilstrekkelig reserver til boligutbygging, 
også etter nevnte arealjusteringer. Fylkesdirektøren har forståelse for at kommunen ønsker å ta inn 
noe nytt boligareal for å legge til rette for videre utvikling. Kommunedirektøren la frem et 
planforslag som innebar å ta inn det forhåndsavklarte arealet på Kroken (B19 Krokemoveien 126, 
B24 Kroken vest og RPBA 04 Kroken vest B) med 6 daa dyrka- og 137 daa dyrkbar mark, samt noen 
andre boligområder. Føringene i R9 tilsier at kommunen skal ta i bruk fortettings- og 
transformasjonspotensialet og andre arealer avsatt til utbyggingsformål, før de skal det åpnes for 
formålsendring av dyrka og dyrkbar mark.

Kommunedirektørens forslag ga totalt en reduksjon i antall dekar avsatt til boligformål på ca. 290 
daa, og boligarealene som ble tatt inn kommer i stor grad bedre ut i forhold til samordnet areal- og 
transportplanlegging. Fylkesdirektøren vurderer at kommunedirektørens forslag langt på vei fulgte 
opp målsetninger og føringer gitt i RPBAs retningslinjer.  

Ved politisk behandling av planforslaget ble det lagt til flere boligområder uten at hensynet til de 
klare forutsetningene i retningslinje R9 i RPBA ble vurdert. Det totale omfanget av nye 
boligområder i planforslaget utfordrer forutsetningene gitt i R9, og fylkesdirektøren kan ikke se at 
kommunen har begrunnet forslagene om å ta arealene inn. 

Fylkesdirektøren vurderer at planforslaget som er sendt på høring ikke følger opp retningslinje R9, 
og at det således ikke er grunnlag for å omdisponere de dyrka- og dyrkbare arealene på Kroken. 
Samlet sett, utfra et ønske om å legge til rette for utvikling av kompakte, levende byer og tettsteder 
med redusert transportbehov, vurderer fylkesdirektøren imidlertid utbygging på Kroken som bedre 
en flere av de andre forslagene fra kommunen. Her nevnes B13 Askjem, B18 Lingelemveien, B21 
Gryteveien, B28 Østerøyveien og B44 Bentsrødveien 33. 

Planforslaget inneholder nå både for stort omfang boligareal, for stor andel boligareal som bidrar til 
å spre arealbruken, samtidig som forhåndsavklart boligareal på dyrkbar mark legges inn tidlig i 
planperioden. Fylkesdirektørens vurdering er at kommunen samlet sett må se på arealer til 
boligbebyggelse på nytt. Dersom de forhåndsavklarte arealene på Kroken skal tas inn ved denne 



rulleringen forutsettes det at kommunen reduserer den mer spredte boligbyggingen. Alternativt at 
kommunen venter med å ta inn boligarealene på Kroken, til behovet kan dokumenteres. 
Fylkesdirektøren anbefaler at det fremmes innsigelse til mengden boligareal i planforslaget.       

Nye boligområder:
Flere av de foreslåtte nye boligområdene berører arealer med dyrka- eller dyrkbar mark. 
Forhåndsavklaringen av dyrka og dyrkbare arealer som ble gitt gjennom RPBA forutsatte en meget 
streng holdning til andre forslag om omdisponering av dyrka- og dyrkbarmark til bolig og 
næringsformål. Fylkesdirektøren har vurdert områdene og anbefaler at det fremmes innsigelse til 
områdene B05 Fevangstien, B16 Østre Holtet, B18 Lingelemveien og RPBA05 Myre inntil arealer 
som er dyrka eller dyrkbare tas ut av planen.

B04 Sandkollen, er registret som dyrkbart i Nibios kartløsning Kilden. Kommunen mener imidlertid 
at området pga. oppfylling på 90-tallet ikke lenger er dyrkbart. Av tilgjengelige flyfoto ser det ikke ut 
til at det kan stemme for hele området. Kommunen oppgir også at adkomst til området ikke er 
avklart, og at denne kan komme til å berøre dyrkamark. Etter fylkesdirektørens vurdering vil det å 
åpne for boligbygging på deler av dette området medføre et uheldig press på omkringliggende 
dyrkbare arealer, i tillegg mangler området avklart adkomst. Fylkesdirektøren anbefaler å fremme 
innsigelse til området.   

B39 Rismyrveien 1c er registrert med noe dyrka og dyrkbar mark. Av flyfoto kan det se ut til at hele 
området tidligere har vært dyrka. Fylkesdirektøren anbefaler at det fremmes innsigelse inntil 
området.

Nye næringsområder – fylkesdirektørens -vurderinger:
N03 - Tassebekkveien 119, er et forslag om utvidelse av Lillevarskogen næringsområdet på ca. 4 daa 
dyrkbart areal. Utvidelsen går inn i et sammenhengende dyrkbart areal på ca. 40 daa som grenser til 
dyrka mark både i nord og sør. Fylkesdirektøren anbefaler å fremme innsigelse til området.   

N11- Borgeskogen 4 er en utvidelse av Borgeskogen næringsområde. Øst i området er det tatt med 
et dyrkbart areal på ca. 12 dekar som grenser til dyrka mark i sør. Fylkesdirektøren anbefaler å 
fremme innsigelse til området, inntil det dyrkbare arealet tas ut av planen.  

N13 - Søndre Kullerød inneholder dyrkbar mark og ligger i tilknytning til annen dyrka og dyrkbar 
mark. Det er derfor i utgangspunktet ikke ønskelig med utvidelse av næringsområdet ut fra 
jordvernhensyn. Fylkesdirektøren har imidlertid forståelse for kommunens ønske om å til rette 
legge for videre utvikling av eksisterende aktører på Kullerød. Netthandel er en godt etablert 
næring på Fokserød/Kullerød. Målt i arbeidsplasser, verdiskaping og i næringsmessig betydning 
gjennom ulike ringvirkninger, er denne klyngen av stor betydning. Å sikre videre utvikling av og at 
netthandelsklyngen fortsatt er til stede i Sandefjord/Vestfold er av både kommunal og regional 
betydning. Fylkesdirektøren vurdere i dette tilfellet at samfunnsinteressene knyttet til utvidelse av 
næringsarealet veier tyngre enn hensynet til det dyrkbare arealet.  

K02 - Torp flyplass, ligger vest for Torp flyplass og er et fulldyrka jorde, som vurderes som godt 
arrondert. Det er på nåværende tidspunkt usikkerhet knyttet til planlegging og fremføring av både 
bane og vei i området. Det vurderes derfor som uheldig å omdisponere dyrka mark i området før 
nærmere avklaringer for bane og vei er avklart. Det er i dag større arealer med flateparkering i 
området, og det er avsatt større arealer til kombinert formål på østsiden av flyplassen. Etter 
fylkesdirektørens vurdering bør det ikke åpnes for å omdisponere dyrka mark i området, før 



mulighetene for effektiv bruk av arealer som allerede er avsatt til utbyggingsformål er vurdert. 
Fylkesdirektøren anbefaler å fremme innsigelse til området.  

Andre arealendringer
O04 og O05 Enga renseanlegg. Kommunen foreslår å sette av areal til å utvide Enga renseanlegg. 
Kommunen viser til forurensningssituasjonen i Oslofjorden og forventer et statlig krav om 
nitrogenrensing. To arealer vest og øst for Enga renseanlegg har blitt konsekvensutredet med tanke 
på utvidelse. Det ene arealet ligger på dyrka mark, det andre arealet berører blant annet 
naturmangfoldsinteresser. 

Fylkesdirektørens vurdering: 
Det er uheldig å bygge ned dyrka mark. Fylkesdirektøren legger imidlertid vekt på 
samfunnsinteressene knyttet til behovet for nitrogenrensing, og forutsetter at kommunen avgjør 
hvilket areal som er best egnet. Det bes om at en tilstreber så lite bruk av dyrka mark som mulig. 

O07 Vesterøya skole 
Området er foreslått som tomt for ny barneskole på Vesterøya, og berører 14 daa dyrka mark. 
Kommunen arbeider med ny skolestruktur, og har vedtatt at det skal bygges ny skole på Vesterøya, 
til erstatning for dagens skoler på Framnes, Vesterøy og Ormestad. Det er startet en reguleringsplan 
prosess for å til rette legge for ny skole. I den forbindelse har kommunen gjort arealsøk, der i alt 13 
tomter er vurdert. Kommunestyret vedtok våren 2022 å gå videre med tomten som nå er foreslått 
inn i kommuneplanens arealdel som formål offentlig- eller privattjenesteyting O07 Vesterøya skole. 

Fylkeskommunens administrasjon har medvirket i pågående reguleringsprosess gjennom innspill til 
oppstart av planarbeidet og to møter i regionalt planforum. På bakgrunn av de utredninger som er 
gjort har fylkeskommunen tidligere anbefalt kommunen å gå videre med tomtealternativet 
Kariåsen, som ligger i tilknytning til idrettsanlegget i området.      

Fylkesdirektørens vurdering:
Fylkesdirektøren vurderer at kommunen har gjort et grundig arbeid i å vurdere de ulike 
tomtealternativer. Fylkeskommunens tidligere uttalelse om anbefaling av tomtevalg var spesielt 
begrunnet i jordvernhensyn. Fylkesdirektøren anser arealet som godt jordbruksareal, men som 
synes missligholt i forhold til driveplikten. Fylkesdirektøren vurderer lokalisering av ny barneskole 
som særlig viktig for nærmiljøet, og da kommunen har gjort et grundig arbeid knyttet til utredning 
legges det til grunn at kommunen etter en helhets vurdering velger den tomten de mener er best 
egnet. Fylkesdirektøren vurderer på dette grunnlaget at andre samfunnshensyn veier tyngre enn 
jordvernhensyn i dette tilfellet. 

K01 Vestfold golfklubb 
Forslag om å utvide eksisterende golfbane med 5 daa. Arealet som foreslås avsatt til idrettsanlegg 
er dyrkbart og en del av Sjuestokkmyra. Forsalget medfører omdisponering av 5 daa dyrkbar myr. 
 
I Regional planstrategi for Vestfold og Telemark (2020) er å ivareta karbonrike arealer som 
gammelskog og myr ett av tiltakene. I T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på 
miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis går følgende fram: «I påvente 
av regjeringens vurdering av nye regler om nedbygging og bruk av myr og annen våtmark, skal 
innsigelse vurderes dersom arealplaner åpner for nye torvuttak». 
 
Fylkesdirektørens vurdering: 



Omdisponering av myr vurderes til å være i strid med flere regionale og nasjonale retningslinjer, 
interesser og forventninger om å unngå nedbygging av myr. Fylkesdirektøren anbefaler at det 
fremmes innsigelse til forslaget om å avsette K01 Vestfold golfklubb til idrettsformål. 
 
Byggegrense mot dyrka mark - fylkesdirektørens vurdering: 
Det foreslås å endre kravet til buffersone mot dyrka mark fra 10 til 6 meter jfr. §1.6.3. i forslag til 
bestemmelser. Det er svært uheldig å redusere kravet til buffersonen med den kunnskapen som 
finnes om konfliktpotensialet mellom landbruksdrift og bolig eller annen type virksomhet. 
Buffersone bør holdes på minimum 10 meter, og bør også gjelde mot dyrkbar mark. 
Fylkesdirektøren anbefaler at det fremmes en merknad til forslaget om å redusere kravet om 
buffersone til 6 meter. 

Krav om utarbeidelse av matjordplan - fylkesdirektøren vurdering: 
Kommunens bestemmelser knyttet til håndtering av matjord i §§ 1.5 og 1.14, kunne med fordel 
vært tydeliggjort. Fylkesdirektøren anbefaler at det fremmes en merknad til planforslaget med 
anbefaling om å oppdatere bestemmelsene i tråd med veileder til matjordplan. 

Ny vei Tassebekk-krysset-Torp Lufthavn 
Ny vei fra Tassebekk-krysset på E18 til Torp lufthavn er lagt inn som framtidig vei i plankartet. 
Hensikten med ny vei er å avlaste dagens vei til flyplassen. Det er gjort en utredning med 
overordnede vurderinger av trasévalg, kostnader og ikke-prissatte konsekvenser for ny vei. Det er 
vurdert to alternativer; ett alternativ som søker å redusere inngrep i dyrka mark, og ett alternativ 
som går parallelt med den nye jernbanetraseen. Sistnevnte er satt inn i plankartet. Grove 
beregninger av beslag av dyrka mark viser beslag av 32-35 daa dyrka mark. Utover beslag av dyrka 
mark, antas veien å gi begrensede negative konsekvenser for temaet friluftsliv, by- og bygdeliv, 
landskap og kulturarv. Se vedlegg nr. 5 for mer informasjon. 

Fylkesdirektørens vurdering: 
Fylkesdirektøren vurdere at det ikke er hensiktsmessig å ta endelig stilling til valg av trase før både 
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er nærmere utredet, i flere ulike alternativer til løsninger. 
Bygging av ny vei vil medføre tap av dyrka mark og vil kunne legge ytterligere press på nedbygging 
av dyrka mark til andre formål. Ut fra jordvernhensyn er det avgjørende å se på ulike løsninger for 
trafikkavvikling i området og vurdere ulike alternativer opp mot hverandre. Det er også grunn til å 
være betenkt over at veien kan legge til rette for en ytterligere spredt utbygging av blant annet 
kontorarbeidsplasser, noe som er en av hovedårsakene til at dagens vei til Torp har 
avviklingsproblemer i rushtid.
   
Slik fylkesdirektøren har forstått det, er grunnlaget for å legge inn en linje i plankartet et ønske om å 
følge planlegging av fremtidig jernbane. Fremdriften for videre planlegging av jernbanen forbi Torp 
er pr. dags dato noe usikker. Fylkesdirektøren anbefaler at det fremmes merknad der 
fylkeskommunen forbeholder seg retten til å ivareta nasjonale og regionale hensyn knyttet til 
jordvern og samordnet areal- og transportplanlegging i en kommende planprosess. 

Barn- og unges interesser
Hensynet til barn og unge er sterkt forankret i lovverket og nasjonale retningslinjer, jfr. plan- og 
bygningsloven §§ 1-1, 3-1, Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (RPR-BU) pkt. 4 og 5 
samt forvaltningsloven § 17. Gjennom RPR-BU pkt. 5 b. er kommunen pliktige til å sikre at det i;

I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene:



- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne.

Kommunen har i forslag til reviderte bestemmelser gjennomgående redusert kravene til leke- og 
uteoppholdsarealer forbundet med boligbygging jfr. bestemmelsene § 1.8. I sentrumsområder, 
innenfor virkeområdene for byromsstrategien, er kravet endret til at det bør opparbeides lekeareal. 
I disse områdene har utbyggere mulighet til å løse kravene til lekearealer på utvalgte byrom i 
sentrumsområdet.  

Fylkesdirektørens vurdering:
Fylkesdirektøren kan ikke se at det er gjort noen utredinger knyttet til konsekvensene av å redusere 
kravene til uteoppholdsarealer. Det vurderes som svært uheldig. 

Å redusere kravet innenfor virkeområdet for byromsstrategien til et bør- krav vurderes å redusere 
kommunens mulighet til å sikre oppføringen av sine ansvarsområder etter RPR-BU, og ikke være i 
tråd med ivaretakelse av barn- og unges krav til leke- og oppholdsarealer. Endringen kan og 
redusere gjennomførbarheten av vel selve byromsstrategien som har til hensikt å sikre gode byrom 
for alle som bor og oppholder seg i Sandefjord sentrum. 

Fylkesdirektøren forventer at kommunen utreder konsekvensen av samtlige endringer som er 
foreslått i kravene til lekearealer, og at kommunen utarbeider en klar hjemmel for å kreve 
ivaretakelse av barn- og unges leke- og oppholdsarealer i plansaker. Fylkesdirektøren anbefaler at 
det fremmes innsigelse til bestemmelsen § 1.8.1 b). Inntil kommunen har en bestemmelse som 
sikrer at det som utgangspunkt skal være lekearealer i alle boligprosjekter og/eller at kravet løses 
gjennom andre arealer fastsatt i byromstrategien.     

Handel
RPBA inneholder planbestemmelser og retningslinjer for handelsetableringer. Hensikten med disse 
er på å styrke by- og tettstedssentrene, bidra til effektiv arealbruk og legge til rette for 
miljøvennlige transportformer. Retningslinje R7 omhandler andre områder for handel og lyder: 

«Andre områder for handel avsettes etter en overordnet planmessig avklaring med 
tilhørende handelsanalyse. Handelsanalysen skal utarbeides i samsvar med føringer gitt i 
avsnittet om handelsanalyse.

Områdene skal være knyttet til eksisterende byer og tettsteder, og dimensjoneres og 
tilpasses byen eller tettstedet de er knyttet til. Det skal fastsettes maks tillatt utbygget 
bruksareal for området samlet, innenfor en bestemt tidsperiode, slik at handelsetableringer 
ikke gir negative konsekvenser for eksisterende by- og tettstedssentre.»

Kommuneplanen bestemmelse § 2.7.1 a) og b), med retningslinjer, gir føringer for 
handelsetableringer i Sandefjord kommune. Kommunedirektøren foreslo prinsipielle endringer av 
bestemmelsene, og det er dette forslaget som er beskrevet i planbeskrivelsen. Ved førstegangs 
behandlingen ble det gjort flere endringer i bestemmelsene. Endringene er ikke gitt en tydelig 
begrunnelse i plandokumentet.   

I gjeldende plan er det åpnet for forretning for dagligvare og plasskrevende konsept en del områder. 
Det er imidlertid presisert at det ikke tillates en økning i handelsareal, med unntak av handelskvote 



på 5800 m2 på Hegna og 7500m2 på Pindsle. Det er gitt retningslinje om at nedre grense for 
bruksareal pr. virksomhet bør være 1200m2 på Hegna og 2000m2 på Pindsle. 

Med plasskrevende konsept menes både virksomheter som driver salg av plasskrevende 
varer (møbler/tepper, hvite- og brunevarer, trelast og byggevarer, biler og motorkjøretøyer,
landbruksmaskiner), og virksomheter som har et arealkrevende konsept som det etter 
kommunens vurdering ikke er hensiktsmessig å lokalisere i sentrum.

I forslaget som er lagt ut på høring er det gjort flere endringer i bestemmelsene;
 Det er lagt til tre nye områder hvor det skal kunne etableres handel med plasskrevende 

konsept. Disse er Heimdal #21 og #27 og Bekkeveien #28. 
 Bestemmelsen som tidligere sa at det ikke skulle tillates økt handle utover gitte handelskvoter 

er endret til at det ikke bør tillates. 
 Det er lagt til en utvidelse av handelskvote på 2500m2 på Pindsle.
 Det er gitt en bestemmelse om at etablering av virksomheter for plasskrevende varer og 

plasskrevende konsept på gitte områder kan skje uavhengig av handelskvoter.  
 Retningslinjen om nedre grense for bruksareal pr. virksomhet er redusert fra 2000m2 til 700m2 

på Pindsle.     

Det er ikke utarbeidet en handelsanalyse i forbindelse med dette planarbeidet. Kommunen viser til 
en analyse fra 2018, og mener denne dokumenterer konsekvensene tilstrekkelig. 

Fylkesdirektørens vurdering: 
Styring av handelsetableringer er et viktig bidrag for å styrke utviklingen i sentrumsområder i byer 
og tettsteder. Enkelte typer handel er imidlertid ikke hensiktsmessig å lokalisere innenfor 
sentrumsområder, og kommunene kan legge til rette for noe handel i andre områder for handel. 
Bransjeglidning og utvikling av nye handelskonsepter gjør det utfordrende for kommunen å styre 
utviklingen i disse områdene. I henhold til retningslinjene i RPBA må kommunene avpasse omfanget 
og lokaliseringen av handel i disse områdene slik at omsetningen ikke går på bekostning av de 
eksisterende by- og tettstedssentrene. 

Etter fylkesdirektørens vurdering bør det fremmes innsigelse til kommunens forslag til nye 
bestemmelser knyttet til handelsetableringer. De er til dels selvmotsigende og utydelige, og vil ikke 
gi kommunen et godt verktøy for å styre handelsetableringer. Videre vurderes forslaget å være i 
strid med planbestemmelser og retningslinjer i RPBA i det det ikke er fastsatt en kvote for nytt 
handelsareal og ikke er utredet konsekvenser av forslaget slik det foreligger. Fylkesdirektøren er 
positiv til å vurdere forslaget til bestemmelser slik det ble lagt frem fra kommunedirektøren, selv 
om forslaget utfordrer retningslinjene i RPBA.

Samferdsel
Fylkeskommunens rolle knyttet til samferdsel gjelder i hovedsak fylkesveinettet og kollektivtilbudet. 
Det er et overordna mål at arealbruk og transportsystemer samordnes slik at man sikrer en 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet, effektiv trafikkavvikling og 
legger til rette for redusert transportbehov og bilbruk. 

Plankrav
Forslaget til kommuneplanbestemmelser har i § 1.1 et generelt plankrav, som stiller krav om 
reguleringsplan før det kan gjennomføres tiltak innenfor arealformålene bebyggelse og anlegg, 
samferdselsanlegg og grønnstruktur. § 1.1.1 gir unntaksbestemmelser fra plankravet. Gitt at 
forholdene ligger til rette åpnes det for bygging av 6 boenheter pr. eiendom uten krav til 



reguleringsplan. I unntaksbestemmelsene pkt. d) er det krav om tilgang på nødvendig og 
tilfredsstillende teknisk og sosial infrastruktur dersom det skal gis unntak fra plankravet. I 
kommuneplanbestemmelsene § 1.5 er det tatt inn et rekkefølgekrav til forhold som skal være 
tilfredsstillende ivaretatt før utbygging finner sted som lyder «Trafikksikkerhet (herunder anlegg for 
gående og syklende). Det vises til kommunens til enhver tid gjeldende veinormal og 
trafikksikkerhetsplan.».

Utnyttelsesgraden i områder avsatt til boligbebyggelse økes i forslaget til BYA 40% jfr. § 2.2.2., og 
kravene til uteoppholdsarealer reduseres jfr. § 1.8. I sum medfører dette at flere eiendommer enn 
tidligere er mulig å fortette/utvikle med leilighetsbygg opptil 6 boenheter uten at det stilles krav om 
reguleringsplan.

Fylkesdirektørens vurdering:
Etter fylkesdirektørens vurdering er det i utgangspunktet rasjonelt å gjøre unntak fra plankravet når 
forutsetningene og intensjonene nevnt i § 1.1.1 a-n) er til stede. Fylkesdirektøren vurderer 
imidlertid at formuleringene i §§ 1.1.1 d) og 1.5 pkt. 4, ikke er presise nok til å sikre at hensynet til 
trygg skolevei, kapasitet, standard og trafikksikkerhet på fylkesveinettet blir tilstrekkelig ivaretatt 
ved utbygging som er unntatt fra plankravet.  

I arbeidet med å nå nullvisjonen er trygg skolevei og trafikksikkerhet på fylkesveinettet av 
avgjørende betydning, og må etter fylkesdirektørens vurdering formuleres entydig og sikres tydelig i 
kommuneplanbestemmelsene. Med bakgrunn i dette anbefales det å fremme innsigelse til 
kommuneplanbestemmelsene § 1.1.1 jfr. § 1.5. Innsigelsen kan innfris ved at det i § 1.5 fjerde 
kulepunkt legges til: På fylkesvei skal trygg skolevei og trafikksikker adkomst i tråd med 
vegnormalens krav være oppfylt.

Byggegrense mot fylkesveg
Byggegrensen mot fylkesvei skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av veien, 
arealbehov ved framtidig utbedring, og miljøet på eiendommene langs veien. Kommunen har i 
planforslaget § 1.6.2 foreslått å fastsette en differensiert byggegrense langs fylkesveier for å 
forenkle saksbehandlingen i fortettingssaker. I grove trekk foreslår kommunen en byggegrense på 
15 meter langs fylkesveier i sentrumsnære områder og 30 meter langs øvrige fylkesveier. 

Forutsetningen for å fastsette byggegrenser langs fylkesvei i kommuneplanen er at det gjøres en 
grundig gjennomgang og vurdering av de enkelte veistrekningene for å sikre at det er tilstrekkelig 
areal avsatt for de formålene byggegrensen skal ivareta. Det fremkommer ikke av planforslaget 
hvilke vurderinger som er gjort.

Fylkesdirektørens vurdering:
I utgangspunktet støtter fylkesdirektøren intensjonene bak et slikt grep, som vil bidra til at 
arealbruken styres av plan vedtatt etter plan- og bygningsloven i stedet for særlov som vegloven. 
Fylkesdirektørens oppfatning er at byggegrensen som er foreslått i planforslaget er av skjematisk 
art og ikke bygger på konkrete og grundige vurderinger av de lokale terrengforhold og framtidig 
utviklingsbehov for fylkesveiene. 

Konsekvensene av en feil fastsatt byggegrense kan bli svært store i forhold til gjennomførbarhet og 
kostnader for fremtidig utbedring og utvikling av fylkesveinettet med for eksempel gang- og 
sykkelveier, kollektivfelt, utvidelser m.m. Med bakgrunn i dette anbefaler fylkesdirektøren at det 
fremmes innsigelse til kommuneplanens bestemmelser § 1.6.2 b). Innsigelsen kan løses ved å endre 



punktet til at byggegrense langs fylkesvei behandles etter vegloven der det ikke er fastsatt 
byggegrense i reguleringsplan. 

Målsetningen med å fastsette byggegrensene må være å ivareta en samfunnsøkonomisk god 
ressursutnyttelse, trafikksikkerheten og effektiv trafikkavvikling i tråd med overordna mål. Dette 
løses best ved en god og gjensidig dialog mellom kommunen og veieier. Vestfold og Telemark 
fylkeskommune deltar gjerne i et slikt arbeide frem mot neste rullering av kommuneplanen.

Økt handel på Pindsle
Lokalisering av handel genererer betydelig trafikk og har konsekvenser for fylkesvegnettet. I 
planforslaget åpnes det for en ny handelskvote på Pindsle på 2.500 m2. Samtidig åpnes det for at 
plasskrevende varer og plasskrevende konsept kan tillates uavhengig av tildelte kvoter. Planen 
styrer følgelig ikke hvor mye handel det kan etableres på Pindsle. 

Fylkesdirektørens vurdering
Krysset fv.304 Raveien x Nygårdsveien har i perioder kapasitetsutfordringer i dag. Fylkesdirektøren 
legger derfor til grunn at det må gjøres en trafikkutredning som belyser konsekvensene av planens 
endringer for handel på Pindsle, og at det eventuelt må stilles rekkefølge krav til nødvendige tiltak 
på fylkesvegen (kryssutbedring hvis utredningen viser behov) før økning av handelsarealet på 
Pindsle kan tillates. Med bakgrunn i dette anbefaler fylkesdirektøren at det fremmes innsigelse til 
kommuneplanens bestemmelse § 2.7 om økning av handelsarealet på Pindsle #6. Innsigelsen kan 
løses ved at det stilles rekkefølgekrav til at trafikkutredning skal utarbeides og eventuelle 
nødvendige tiltak i kryss fv. 304 Raveien x Nygårdsveien sikres opparbeidet med rekkefølgekrav før 
økning av handelsareal kan skje.

Torp Øst
Området Torp Øst, ble etter avgjørelse i departementet, avsatt til næringsformål ved forrige 
rullering av KPA. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente området Torp øst uten 
kontorformål og offentlig/privat tjenesteyting. Det ble imidlertid presisert at ved utarbeidelse av 
kommunedelplan eller reguleringsplan for området, kan det åpnes for kontorvirksomhet og 
offentlig/privat tjenesteyting dersom det etableres en god kollektivløsning med direkte forbindelse 
til ny togstasjonen vest for flyplassen.
 
Kommunen har etter avgjørelsen i departementet oppdatert bestemmelsene knyttet til området, 
jfr. § 2.7.1 f) i planforslaget. Bestemmelsen sier; 

«Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for området, jf. pkt 5.3.3.a) kan 
det åpnes for kontorvirksomhet og offentlig/privat tjenesteyting innenfor området markert 
med # 20 dersom det legges til rette for god kollektivløsning med direkte tilknytning til ny 
jernbanestasjon på vestsiden av flyplassen. Dyrket mark langs flyplassen videreføres og 
reguleres til landbruksformål.» 

Fylkesdirektørens vurdering: 
Fylkesdirektøren kan ikke se at kommunens formulering i bestemmelsen har vært på høring 
tidligere. Slik bestemmelsen til kommunen er formulert kan det synes som at det å legge til rette for 
muligheten til å etablere en god kollektivløsning mellom flyplassen og Torp Øst er nok for å tillate 
formålene kontor og offentlig/privat tjenesteyting. Fylkesdirektøren forstår departementets 
avgjørelse som et krav om etablering av god kollektivtransport ikke tilrettelegging for at det skal 
kunne skje. Utvikling av Torp Øst med en stor andel arbeidsplassintensive næringer, uten god 
kollektivdekning, vil være i strid med nasjonale og regionale føringer.   



Fylkesdirektøren vurdere det som svært uheldig for videre planlegging av Torp øst, dersom 
formuleringen i bestemmelsen videreføres, og anbefaler at det fremmes innsigelse til bestemmelse 
§ 2.7.1 f) inntil ordlyden endres.     

Kulturminnehensyn
B18 Lingelemveien er foreslått som nytt boligareal, Innenfor området er det registrert et 
automatisk freda gravminne, Kulturminne ID 41501. Ved en regulering til boligformål må 
kulturminnet ivaretas med en tilstrekkelig stor hensynssone og det må tas tilstrekkelig hensyn til 
kulturminnets landskapstilknytning og siktlinjer til omkringliggende kulturmiljø. Viktig med 
bebyggelse som er lav og som føyer seg godt inn for ikke å få et nytt dominerende element i et 
småskala landskap. Det bør sette høydekrav som hensyntar landskapet i reguleringsplan. 

Fylkesdirektørens vurdering:
Fylkesdirektøren vil berømme Sandefjord kommune for å ha innlemmet kulturminner og kulturmiljø 
og integrert hensynet til kulturmiljø i hele kommuneplanens arealdel. Det er allikevel enkelte 
arealer som er utfordrende for bevaring av automatisk fredete kulturminner. Fylkesdirektøren 
forutsetter videre dialog med kommunen om dette. Det frarådes sterkt at arealformålet for B18 
Lingelemveien endres fra LNF til bolig, og fylkesdirektøren anbefaler at det fremmes en merknad til 
området B18 Lingelemveien. 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser. 
Konsekvensene av en feil fastsatt byggegrense kan bli svært store i forhold til kostnader for 
fremtidig utbedring og utvikling av fylkesveinettet med for eksempel gang- og sykkelveier, 
kollektivfelt, utvidelser m.m. Arealutvikling på steder med begrenset kollektivtilbud vil generelt føre 
til behov for bedre kollektivtilbud med en forventning om at fylkeskommunen etablerer dette. 

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål.
Fylkeskommunen bruker FNs bærekraftmål som rammeverk for styring og utvikling. Derfor er det 
positivt at kommunen også bruker et utvalg av bærekraftmålene som rammeverk for planlegging i 
arealdelplanen. De utvalgte bærekraftmålene til kommunen inkluderer dessuten en stor andel av 
fylkeskommunens prioriterte mål. Bruken av bærekraftmål som styringsverktøy i arealdelen vil 
kunne være med på å bidra til at arealene i kommunen forvaltes på en bærekraftig måte for 
samfunn, klima og miljø. 

Det er svært positivt at kommunen har tatt i bruk miljødirektoratets klimakalkulator for å beregne 
klimakonsekvensen av ulike arealinnspill. Det har også vært jobbet godt med fortettingsstrategi, for 
å legge til rette for fortetting ved sentrale kollektivknutepunkt. Denne satsningen støtter opp under 
fylkeskommunens målsetting om 60% utslippsreduksjon i regionen og vil være et bidrag på veien 
mot måloppnåelse. Det er også positivt at arealplanen setter søkelyset på arbeidet med 
klimatilpasning som er en sentral del av bærekraftmål 13 og et viktig satsningsområde for 
fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen merker seg imidlertid at omdisponeringen av arealer til bolig- og næringsformål 
vil medføre betydelige utslipp i løpet av de neste 20 årene. Det kunne med fordel vært satset 
tydeligere på transformasjon og fortetting av allerede bebygde arealene, for å oppnå lavere utslipp 
og mindre nedbygging i kommunen. Flere av innspillene til nye boligformål kommer også ut med 
stor eller svært stor negativ konsekvens for tema mobilitet, utbygging av disse områdene vil trolig 
medføre økt personbiltransport og således økte utslipp av klimagasser.  



Fylkesdirektørens avsluttende vurderinger
Sandefjord kommune har gjort mye godt arbeid med denne rulleringen av kommuneplanens 
arealdel. Kommuneplanprosessen har vært ryddig og kunnskapsbasert. Kartfortellingen er et 
utmerket verktøy som gjør medvirkning enklere for mange grupper av befolkningen. Planforslaget 
er imidlertid utfordrende å uttale seg til da argumentasjonen og begrunnelsene som er gitt i 
planbeskrivelsen er gitt utfra forslaget slik det ble lagt fram av kommunedirektøren. Forslaget ble 
vesentlig forandret ved førstegangsbehandlingen, og går til tider på tvers av beskrivelsen slik den er 
fremsatt i planbeskrivelsen. Etter fylkesdirektørens vurdering er det svært uheldig at 
planbeskrivelsen og planforslaget ikke samsvarer. Det gjør det utfordrende for både innbyggere og 
høringsinstanser å sette seg inn i planforslaget. 

Fylkesdirektøren vil fra et jordvernperspektiv berømme kommunen for å ta ut områder på dyrka- og 
dyrkbar mark som tidligere har vært avsatt til utbyggingsformål. Samtidig viser det totale 
utbyggingsbilde at det ikke foreligger tungtveiende samfunnsmessige argumenter for at flere av 
innspillsområdene på dyrka- og dyrkbar mark skal tas inn i planen. 

Kommunens hovedmålsetting for rulleringen «Tilrettelegge for bærekraftigsamfunnsutvikling som 
gjør Sandefjord kommune til en attraktiv og klimavennlig bo- og næringslivskommune» er i tråd 
med nasjonale og regionale føringer. I planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn oppnås 
målsetningen noe mindre enn ønskelig. Fylkesdirektøren anbefaler Sandefjord kommune å se på 
mulighetene for å ta plangrep for å ytterligere støtte opp om målsetningen for 
kommuneplanarbeidet i det videre arbeidet med planen. Lokalisering av bolig, handel og næring har 
stor innvirkning på hvordan byen og tettstedene utvikler seg.

Vedlegg: 
1. Forslag til plankart, datert 06.09.2022
2. Forslag til bestemmelser og retningslinjer, datert 13.09.2022
3. Planbeskrivelse med formannskapets vedtak, datert 22.09.2022
4. Notat – Konsekvenser av formannskapets vedtak, datert 21 09.2022
5. Konsekvensutredning, datert 15.09.2022
6. Kommunens saksframlegg, datert 22.06.2022
7. Administrativ uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 - Sandefjord 

kommune
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Administrativ uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel - 2023 - 2035 - Sandefjord kommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 30.09.22 om offentlig ettersyn 
av Sandefjord kommunes arealdel for perioden 2023-2035. Uttalelsesfristen er satt til 14.11.22, 
som etter avtale er forlenget til 28.11.22.

Arealdelen må i henhold til Vestfold og Telemark fylkeskommune sitt delegeringsreglement 
behandles av politiske utvalg for klima, areal og plan (HKAP), og er behandlet i HKAP-møtet 
24.11.22. Fylkeskommunens uttalelse består av to deler som vurderes samlet; en administrativ 
uttalelse og ett politisk saksframlegg med tilhørende vedtak.

Planarbeidets hensikt og bakgrunn 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har tidligere uttalt seg til varselet om oppstart av planarbeid 
og planprogrammet, jf. vårt brev av 06.09.21. I uttalelsen ble det blant annet lagt vekt på føringene 
gitt i regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), hensynet til dyrka- og dyrkbar mark, 
trafikksikkerhet og kulturmiljøer. 
 
Planarbeidet ble lagt fram av Sandefjord kommune og drøftet i Regionalt planforum 28.09.22. 

Fylkeskommunens roller og ansvar 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt planforslaget til uttalelse i medhold av plan- og 
bygningslovens § 5-2. Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt 
opp i alt planarbeid. Vi har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig 
veileder. Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er 
nedfelt i overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter. 

Fylkeskommunens vurdering 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av 
planforslaget som berører våre ansvarsområder:  

SANDEFJORD KOMMUNE
Postboks 2025
3202 SANDEFJORD

  

Seksjon for samfunn og plan
Vår dato:

Deres dato:
Vår referanse:

Deres referanse:
Vår saksbehandler:

 
   

05.10.2022
29.09.2022

21/24292-16
  

Thale Høiskar 
Heltberg
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Handel
Regional planbestemmelse: lokalisering av handel 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk inneholder regionale planbestemmelser etter pbl. §8-5. 
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. 

Når den regionale planbestemmelsen er innarbeidet i kommuneplanen vil konkrete enkelttiltak 
behandles etter arealdelen, med fylkeskommunen som høringsinstans, i stedet for å kreve et 
samtykke etter pbl. § 8-5. 

Regional kystsoneplan
Det er i planforslaget foreslått en ny retningslinje som sier; Ved søknader om fradeling bør både ny og 
gjenværende tomt ikke være mindre enn 600 m2. Fradelingen må ikke være til hinder for 
allmennhetens tilgang til sjø eller turområder.

For tiltak i området mellom byggegrense mot sjø vist i kommuneplankartet og 100-metersgrensen 
er det et forbud mot fradeling og oppføring av nye enheter (fritidsboliger) nærmere sjøen enn 100 
meter, jfr. § 2.3.2. Fylkeskommunen forutsetter følgelig at endringen ikke medfører mulighet for 
nye fritidsboliger mellom byggegrensen og 100-meteren. 

Fylkeskommunen forutsetter at kommunen gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser forslaget vil 
kunne ha for fortetting i byggeområder bak 100-meteren før endelig vedtak av kommuneplanen. 
Konsekvensene bør særlig vurderes opp mot retningslinjene i sone 4 i Kystsoneplanen.    

Barn- og unges interesser
Hensynet til barn og unge er sterkt forankret i lovverket og nasjonale retningslinjer, jfr. plan- og 
bygningsloven §§ 1-1, 3-1, Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (RPR-BU) pkt. 4 og 5 
samt forvaltningsloven § 17. Gjennom RPR-BU pkt. 5 b. er kommunen pliktige til å sikre at det i;

I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne.

Kommunen har i forslag til reviderte bestemmelser gjennomgående redusert kravene til leke- og 
uteoppholdsarealer forbundet med boligbygging jfr. bestemmelsene § 1.8. I sentrumsområder, 
innenfor virkeområdene for byromsstrategien, er kravet endret til at det bør opparbeides 
lekeareal. I disse områdene har utbyggere mulighet til å løse kravene til lekearealer på utvalgte 
byrom i sentrumsområdet.  

Forslaget innebærer en reduksjon av kravene til lekearealer, etter det fylkeskommunen kan se er 
ikke konsekvensene av endringen utredet og vi forutsetter at dette gjøres før 2.gangsbehandling. 
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Det er viktig at kommunen har bestemmelser som sikrer at barn- og unges behov for leke og 
uteoppholdsarealer i utgangspunktet alltid skal løses på en tilfredsstillende måte, fravikelse fra 
kravene må vurderes konkret i den enkelte plansak. 

Kulturarv
Kulturarv må berømme Sandefjord kommune for å ha innlemmet kulturminner og kulturmiljø og 
integrert hensynet til kulturmiljø i hele kommuneplanens arealdel. Kulturarvs merknader er først 
og fremst presiseringer for områder hvor vi ser at en klargjøring vil gi tydeligere rammer som vil 
være enklere for kommunen og oss å håndtere i fremtidige saker.  

Fylkeskommunen ved Kulturarv har ansvaret som kulturminnemyndighet i plansaker etter plan- og 
bygningsloven og skal samordne kulturminneforvaltningens uttalelse i plansaker. På bakgrunn av 
dette er Riksantikvarens og Norsk Maritimt museums uttalelser til planarbeidet innhentet og 
innarbeidet i Kulturarvs uttalelse.

Automatisk freda kulturminner - forhold som gjelder hele planen
Det er forventet at finnes ikke-registrerte automatisk freda kulturminner innenfor området som 
dekket av kommuneplanen, siden store område ikke er systematisk registrert. Vestfold og 
Telemark fylkeskommune har av denne grunn ikke grunnlagsmateriale for å kunne vurdere i 
hvilken grad arealdisponeringa vil komme i konflikt med automatisk freda kulturminne.

Med bakgrunn i dette må vi derfor presisere at vi ved uttalen vår ikke fullt ut kan ta stilling til
arealbruken i kommuneplanen, jf. lov om kulturminner § 8 første og fjerde ledd.

Dette innebærer at kommuneplanen sin arealdel ikke har en direkte rettsvirkning for automatisk
freda kulturminner. Dette kan særlig få konsekvenser for områder som er lagt ut til byggeområder
og for tiltak uten krav om reguleringsplan, til for eksempel i LNF-områder. Arealbruken vil først 
kunne bli avklart når reguleringsplaner og søknader om tiltak blir sendt til fylkeskommunen som 
sektorstyresmakt for kulturminnevern (jf. kulturminnelova § 9).

Kulturarv har gått igjennom nye arealforslag ut ifra eksisterende kunnskapsgrunnlag, og har 
kommentert enkelte områder i tabellform under avsnittet Kommentarer til ny arealbruk og 
konsekvensutredning. 

Arealformål bolig B18
Vi fraråder sterkt at arealformålet for B18 Lingelemveien endres fra LNF til Bolig. Innenfor området 
er det registrert et automatisk freda gravminne, Kulturminne ID 41501. Ved en omregulering til 
boligformål må kulturminnet ivaretas med en tilstrekkelig stor hensynssone i senere 
reguleringsplanarbeid for området. I en reguleringsplan må det tas tilstrekkelig hensyn til 
kulturminnets landskapstilknytning og siktlinjer til omkringliggende kulturmiljø. Viktig med 
bebyggelse som er lav og som føyer seg godt inn for ikke å få et nytt dominerende element i et 
småskala landskap. Det bør sette høydekrav som hensyntar landskapet i reguleringsplan. 
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Synlig gravminner innehar en høy historisk- og opplevelsesverdi.  Det understrekes derfor at det 
må foreligge særskilte hensyn før det kan vurderes å dispensere for en slik type kulturminne, og 
boligutbygging vil ikke være et slikt tiltak.

Merknad til bestemmelse 5.31
Det bør fremheves at bestemmelsen ikke viser til en uttømmende liste og at de automatisk freda 
kulturminnene i kommunen som regel ikke er markert. Teksten i første avsnitt bør endres til:

5.3.1 Båndlagt etter kulturminneloven (H730)
Utvalgte områder som er båndlagt etter lov om kulturminner er vist i kommuneplankartet. Det 
henvises for øvrig til oppdatert kartlag for kulturminner på kommunens kartsider.

Nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøer
I forbindelse med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk og revidering av denne, har 
Sandefjord til sammen fått 15 nasjonalt og nasjonalt viktige kulturmiljø. Disse ligger allerede inne i 
kommuneplanens arealdel som hensynsone c) kulturmiljø fra tidligere og dette er videreført i 
denne kommuneplanen enten med hensynsoner eller bestemmelsesområder.  

Kulturarv anser at for enkelte av kulturmiljøene vil en utnyttelsesgrad på 45 % forringe 
kulturmiljøene. Vi ber derfor kommunen vurdere en tydeligere grad av utnytting som er tydelig 
tilpasset de enkelte kulturmiljøene. 

Kirker og kirkers omgivelser
Sandefjord har følgende middelalderkirker: Høyjord, Andebu, Skjee, Kodal. Sandar, Stokke og 
Arnadal er middelalder kirkesteder og er steder hvor det har stått kirker siden middelalderen og 
hvor den middelalderske gravplassen fremdeles ligger i bakken. Riksantikvaren trekker frem at i 
Norge finnes det bare 28 stavkirker og 159 steinkirker bevart fra middelalderen, og Riksantikvaren 
regner disse blant landets viktigste kulturminner, både som historiske kilder og for de store 
opplevelsesverdiene de representerer. Sandefjord har så mange som 4 middelalderkirker og 7 
middelalder kirkesteder. Opplevelsesverdiene er svært sårbare for endringer i disse kirkenes 
omgivelser. Disse kulturminnene må derfor behandles med grundighet og omtanke i alt planarbeid 
som kan få betydning for dem. 

Til varselet ble det bedt om at disse kirkestedene ble merket som båndlagt på plankart og at de fikk 
en bestemmelse knyttet til seg. Arnadal middelalder kirkested er ikke vist som båndlagt på 
plankartet. Øvrige kirkesteder er vist som båndlagt på plankart, men de har ikke fått bestemmelsen 
som ble spilt inn av Riksantikvaren til varsel. Riksantikvaren viser derfor til innspill ved varsel om 
oppstart av kommuneplanarbeid og ber om at følgende bestemmelser for kirker og kirkesteder 
legges inn i de generelle bestemmelsene: 

Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan virke inn på de automatisk fredete kirkene og
gravplassene båndlagt etter kulturminneloven (H730), med mindre det foreligger dispensasjon fra 
kulturminneloven.
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Innenfor middelaldergravplassen er gravlegging kun tillatt i graver som har vært i kontinuerlig
bruk etter 1945. Graver som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke benyttes til gravlegging.

Alle tiltak innenfor kirkestedet skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot bestemmelsene
i kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det tas hensyn til kirkens
plassering og virkning i landskapet.

Alternativt kan dette gjøres slik som Tønsberg kommune har gjort i sine bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel, hvor de har bestemmelser til båndlagte områder og med tydeliggjøring 
av hvilke områder dette gjelder, se: https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/ic634d1fb-107d-
4b76-a06a-b2913b3189b9/bestemmelser-til-arealdel_endret081021.pdf.

I 2021 ble kirkeloven erstattet med ny lov om trossamfunn. Dette innebærer at det generelle 
byggeforbudet på 60 m fra kirkebygg i landlige områder, har bortfalt. Det er forutsatt fra nasjonalt 
hold at kommunene definerer soner rundt kirkene slik at deres landskapsmessige betydning 
ivaretas. Kirker har ulik status, og for selve kirkebyggene er det biskopen som har 
godkjenningsmyndighet. Når det gjelder kirkenes omgivelser er det derimot ingen føringer i 
relevante lovverk, med unntak av kulturminnelovens paragraf om skjemming av automatisk 
fredete kulturminner; altså middelalderkirker og kirkegårder. I fravær av et generelt byggeforbud 
anbefaler vi Sandefjord kommune å utarbeide bestemmelsesområder rundt kirkene. Dette bør 
vurderes for samtlige kirker, om de er fredet, listeførte eller ikke har denne formelle statusen. 

Det er imidlertid enkelte av kirkene som er merket i kommuneplanens arealdel som hensynsone c) 
bevaring av kulturmiljø, slik som eksempelvis Vesterøya kirke som er verneverdig. Denne er 
imidlertid ikke omtalt i planbestemmelsene/retningslinjene. Det er godt mulig dette også gjelder 
flere kirkebygg, og man bør gå igjennom dette og rette det opp. 

Kulturarv ber om samarbeid og felles gjennomgang av hensynet til kirker og kirkemiljøer før planen 
sluttbehandles. 

Kommentarer til ny arealbruk og konsekvensutredning
Generelt er konsekvensutredningen god og adekvat i forhold til plannivå for tema kulturminnevern. 
Enkelte steder har kommunen ikke fått med seg de lokalt registrerte kulturminnene. Vi anbefaler 
kommunen at man for enkelte arealer også peker på løsningen for hvordan man kan få til både 
bevaring og utvikling. Vi er klar over at dette ikke er vanlig for en KU på kommuneplannivå, men 
dette vil være nyttig informasjon når sakene/planene skal igangsettes. Vi har satt inn forslag på 
løsninger i tabellen under. 

Område Kulturminne/miljø Verdi Løsning

https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/ic634d1fb-107d-4b76-a06a-b2913b3189b9/bestemmelser-til-arealdel_endret081021.pdf
https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/ic634d1fb-107d-4b76-a06a-b2913b3189b9/bestemmelser-til-arealdel_endret081021.pdf
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N01 Haugan Ferdselsårer og 
bosetting i utkanten 
av innspillsområde

Lokal Ferdselsåren og den eldre 
bosettingen reguleres til 
bevaring med buffersone. 
Ny bebyggelse får krav 
om tilpasning/skal tas 
hensyn til kulturminnene.

N 11 Borgeskogen 4 Gammelt veiløp nord 
i området

Lokal Veiløpet reguleres til 
bevaring med buffersone. 
Ny bebyggelse må ha 
tilstrekkelig avstand slik 
at ferdselsåren fremdeles 
kan brukes.

B07 Rismyr Eldre gårdstun i 
området

Lokal Gårdstunet med 
buffersone reguleres til 
bevaring, med krav om 
tilpasning for ny 
bebyggelse.

B 13 Askjem Steinalderboplasser 
– automatisk freda 
Kulturminne ID 
111968 og 111967

Nasjonal verdi Ivaretatt med 
hensynssone H730 i 
nåværende 
reguleringsplan. 
Hensynssonen må 
opprettholdes, 
videreføres og utvides i 
nye reguleringsplaner i 
området. Boligformålet 
bør justeres til ikke å 
inkludere kulturminnet, 
Fraråder at området 
innenfor hensynssonen 
omreguleres til 
boligformål.

Gammelt veiløp og 
husmannsplass

Lokal Veiløpet og 
husmannsplassen 
reguleres til bevaring 
med buffersone. Krav om 
tilpasning/hensyntagende 
for ny bebyggelse.
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B 16 Østre Holtet Gammelt veiløp Lokal Veiløpet reguleres til 
bevaring med buffersone. 
Ny bebyggelse må ha 
tilstrekkelig avstand slik 
at ferdselsåren fremdeles 
kan brukes.

B 17 b 
Fjellheimveien 

Driftegate, balløkke 
og eldre steingjerder

Lokal Driftegate og steingjerder 
reguleres til bevaring 
med buffersone. Krav om 
tilpasning/hensyntagende 
for ny bebyggelse. 

B18 Lingelemveien Gravminne – 
automatisk freda 
Kulturminne ID 
41501

Nasjonal verdi Det frarådes at området 
omdisponeres fra LNF til 
bolig. Automatisk freda 
gravminne midt i område. 

Kulturminnet må ivaretas 
med tilstrekkelig 
hensynssone framtidig 
reguleringsplan. Viktig 
med bebyggelse som er 
lav for ikke å få et nytt 
dominerende element i 
et småskala landskap, 
men noe som føyer seg 
godt inn. Sette høydekrav 
som hensyntar 
landskapet i 
reguleringsplan.

B 21 Gryteveien Gammelt veiløp Lokal Veiløpet reguleres til 
bevaring med buffersone. 
Ny bebyggelse må ha 
tilstrekkelig avstand slik 
at ferdselsåren fremdeles 
kan brukes.

B 30 Moveien Sefrak bygning; lite 
tun i sveitserstil med 
hovedbygning og 
låve fra slutten av 
1800-tallet. Denne 

Lokal Sveitsertun reguleres til 
bevaring med buffersone. 
Krav om 
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type bebyggelse i 
store deler av 
nærmiljøet

tilpasning/hensyntagende 
for ny bebyggelse.  

B44 Bentserødveien Nærhet til nasjonalt 
og regionalt viktig 
kulturmiljø

Regionalt/nasjonalt Området er i dag grustak 
og ligger utenfor 
kulturmiljøet, men 
grenser inntil. Viktig med 
bebyggelse som er lav for 
ikke å få et nytt 
dominerende element i 
et småskala landskap, 
men noe som føyer seg 
godt inn. Sette høydekrav 
som hensyntar 
landskapet i 
reguleringsplan

K02 Torp Lufthavn Nærhet til flotte, 
eldre gårdstun og et 
åpent 
jordbrukslandskap

Kommunen bør 
vurdere om ikke 
området har lokale 
kvaliteter som 
kulturlandskap

Regulere gårdstunene til 
bevaring og buffersone 
mot ny bebyggelse. 

O02 
Glassmesterløkka

Registrert to 
kulturminner i flg 
kommunen. En av 
disse er ei olle

Lokal Regulere olla til bevaring 
med buffersone. 

O03 Andebu Bo- og 
behandlingsenter

Ikke registrerte 
kulturminner, men 
ligger i samme 
landskapsrom som 
gravfelt kulturminne 
ID 42127, 
Prestegården og dels 
kirken. Ligger dog i et 
lite dalsøkk.

Regional – ligger i 
samme 
landskapsrom som 
fredete kulturminner 
av nasjonal verdi

Sikre god buffer mot nord 
og mot landskapsrommet 
for prestegården og 
gravfelt. Viktig med 
bebyggelse som er lav for 
ikke å få et nytt 
dominerende element i 
et småskala landskap, 
men noe som føyer seg 
godt inn. Sette høydekrav 
som hensyntar 
landskapet i 
reguleringsplan.
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O05 Enga 
renseanlegg

Tett på automatisk 
freda kulturminne – 
gravrøys – 
kulturminne ID 

Nasjonal verdi Området ligger like sør 
for automatisk freda 
gravrøys. Kulturminnet 
må ivaretas med 
tilstrekkelig hensynssone 
i forbindelse med 
reguleringsplan. Vi 
fraråder arealformålet. 

O07 Vesterøya skole 
– tomt syd

Bosetning og 
aktivitetsområde – 
automatisk freda 
kulturminneID 
290029.

Nasjonal verdi Det er registrert 
automatisk freda 
kulturminne i området i 
forbindelse med 
pågående 
reguleringsplanarbeid. 
Kulturminnet må 
tilstrekkelig ivaretas i 
forbindelse med 
reguleringsplan.

Kommentarer til foreslåtte arealer for transformasjon, områder særlig egnet for 
fortetting med leilighetsbygg, områder ikke egnet for fortetting med leilighetsbygg og 
boligområder innenfor fortettingssonen.

Område Vurdering 

T1- Nytt 
stasjonsområde og 
dagens 
stasjonsområde

Kulturarv stiller seg i utgangspunktet positive til en transformasjon av 
området. Området inngår imidlertid ikke i konsekvensutredningen av 
planforslaget, og vi forutsetter derfor at dette sikres ivaretatt i 
forbindelse med fremtidig regulering av området.

Områdets plassering tilsier imidlertid at nye tiltak bør utredes godt for å 
sikre en god tilpasning til det overordnede bylandskapet, samt sikre 
siktlinjer og monumentaliteten til byens viktige bygde og naturgitte 
landemerker. Vi vil i den forbindelse særlig vise til hensynet til aksen 
som går fra sjøen (Hesteskoen) – Sandefjord kirke – Midtåsen, samt 
hensynet til Sandefjord og Sandar kirker.

Det er også nødvendig med en utredning av hvilke bygninger og anlegg 
som må bevares og tas hensyn til i fremtidig transformasjon av området. 
Vi vil i den forbindelse særlig peke på bebyggelse og anlegg i tilknytning 
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til jernbanen. Telefonkiosken ved Peter Castbergs gate 
(jernbanestasjonen) er for eksempel vernet i Telenors verneplan, og 
stasjonsbygninger ved Sandefjord stasjon er gitt verneklasse 2 i 
landsverneplanen for jernbanen. Disse bør derfor, som spilt inn til 
planarbeidet, sikres med hensynssone/bestemmelsesområde for 
bevaring av kulturmiljø. Det kan også være kulturmiljøverdier av 
nasjonal, regional og/eller lokal karakter i tilknytning til Jotuns tidligere 
virksomhet i området. Dette bør vurderes mer inngående enn i Rapport 
fortettingsprosjekt del 2.

F1 – Nord for nytt 
stasjonsområde

Kulturarv stiller seg i utgangspunktet positive til en fortetting av 
området. Området inngår imidlertid ikke i konsekvensutredningen av 
planforslaget, og vi forutsetter derfor at dette sikres ivaretatt i 
forbindelse med fremtidig regulering av området. Vi viser særlig til 
behov for avklaring av hensynet til SEFRAK-registrerte bygninger med 
oppføringstidspunkt før 1850.

F2 – Stub Kulturarv stiller seg i utgangspunktet positive til en fortetting av 
området. Området inngår imidlertid ikke i konsekvensutredningen av 
planforslaget, og vi forutsetter derfor at dette sikres ivaretatt i 
forbindelse med fremtidig regulering av området. Vi viser særlig til 
behov for avklaring av hensynet til SEFRAK-registrerte bygninger med 
oppføringstidspunkt før 1850.

F3 – Ranvik Kulturarv stiller seg i utgangspunktet positive til en fortetting av 
området. Området inngår imidlertid ikke i konsekvensutredningen av 
planforslaget, og vi forutsetter derfor at dette sikres ivaretatt i 
forbindelse med fremtidig regulering av området. 

F4 – Kamfjord Kulturarv stiller seg i utgangspunktet positive til en fortetting av 
området. Området inngår imidlertid ikke i konsekvensutredningen av 
planforslaget, og vi forutsetter derfor at dette sikres ivaretatt i 
forbindelse med fremtidig regulering av området. 

F5 – Gokstadveien Kulturarv stiller seg i utgangspunktet positive til en fortetting av 
området. Området inngår imidlertid ikke i konsekvensutredningen av 
planforslaget, og vi forutsetter derfor at dette sikres ivaretatt i 
forbindelse med fremtidig regulering av området. Vi viser særlig til 
behov tilpasning av ny bebyggelse i forhold til kulturmiljøet ved Sandar 
kirkested. 
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SB1-SB6 Det er positivt at kommunen ivaretar kulturmiljøverdier som ikke ellers 
er ivaretatt med hensynssone, bestemmelsesområde eller 
bestemmelser for bevaring av kulturmiljø.

Gjennomgang plankart, bestemmelser og retningslinjer (nyere tids kulturminner)
Kulturarv har gått igjennom bestemmelser og retningslinjer og kommer med innspill som vil være 
tydeliggjøringer for vårt fagfelt. Vi må imidlertid presisere og innlede med at kommunen har gode 
bestemmelser og særlig slik som bestemmelse 1.11 gir gode føringer for alle type saker.

Kommentarer: 

 I bestemmelsenes punkt 1.1.1 bokstav n11) (Unntak fra det generelle plankravet) bør stilles 
krav om å beskrive hvordan hensyn til kulturminner og kulturmiljø er ivaretatt jf. 
Bestemmelsenes punkt 1.12.

 I bestemmelsenes punkt 1.8.1 bokstav b) andre ledd bør det fremgå at løsninger skal være 
godt tilpasset kulturminner og kulturmiljøet de eventuelt berører i både utforming og 
plassering. Behovet for tilpasning bør selvsagt kunne vurderes i forhold til tiltakenes 
varighet og om de er reversible. Eksempelvis kan dette gjelde for Badeparken hvor deler av 
parken kan tenkes tilbakeført ved hjelp av historiske kart/fotografier ol. 

 Bestemmelsenes punkt 1.12 er i utgangspunktet godt egnet som generell og overordnet 
føring for forvaltning av kulturminner og kulturmiljø. Vi savner imidlertid at bestemmelsen 
konkretiserer krav til kirker og kirkers omgivelser jamfør uttalelse til varsel om oppstart. 
Videre bør bestemmelsene si noe generelt om forvaltning av fredete bygninger, anlegg og 
andre kulturminner etter kulturminneloven.

 I plankartet er noen, men ikke alle, listeførte og fredete bygninger vist som båndlagt og det 
er tegnet hensynsone kulturmiljø rundt noen av disse. Dette er et fint grep som bidrar til å 
sikre listeførte bygninger og fredete bygningers omgivelser og som kulturarv er svært 
fornøyd med, men det bør gjøres tilstrekkelig og konsekvent for alle. Disse hensynsonene 
burde også vært listet opp under sone med særlige hensyn til bevaring. 
Det er mulig å liste opp disse områdene under den generelle bestemmelsen om bevaring av 
kulturmiljø og knytte bestemmelser som sikrer bevaring, hindrer rivning av verneverdig 
bebyggelse og fjerning av kulturminner. 
Vi viser til Riksantikvarens veileder som beskriver dette på side 37 og 38: 
https://www.riksantikvaren.no/veileder/planlegging-etter-plan-og-bygningsloven/. 
Et tydelig og godt alternativ til dette vil være å gjøre områdene rundt listeførte og fredete 
bygninger til bestemmelsesområder. Vi viser her til hvordan Tønsberg har løst dette i sine 
bestemmelser: https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-
eiendom/kommuneplan-og-andre-planer/gjeldende-arealdel-og-byplan/ 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/planlegging-etter-plan-og-bygningsloven/
https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/kommuneplan-og-andre-planer/gjeldende-arealdel-og-byplan/
https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/kommuneplan-og-andre-planer/gjeldende-arealdel-og-byplan/
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For merking av kirkemiljøer og bestemmelser/retningslinjer knyttet til dette, vil dette 
kunne gjøres på samme måte, se for øvrig under avsnittet kirker. 

Vi bemerker imidlertid at kulturmiljøene ikke har nummerering på kommuneplankartet som står i 
planbestemmelse 1.13 Sone med særlig hensyn bevaring av kulturmiljø (H570).  

 I bestemmelse 1.14 listes det opp i underpunkt g) hensyn som må tas i det videre arbeidet 
med utviklingen av stedene. Vi spiller inn at for Ranvik brygge og Framnes skal 
kulturminnehensyn utredes og hensyntas i den videre utviklingen og at dette tas inn i 
tabellen. 

 Bestemmelse 2.2.4 har god ordlyd for strøksbevaring som vi må berømme. Det er gitt egne 
bestemmelser for områdene Åsen og Hystad og det er veldig bra at de unike kulturmiljøene 
nevnes spesielt. 

 Når det gjelder bestemmelse 2.42. er det positivt at Murbyen har fått sin egen 
bestemmelse. Vi ber imidlertid om at man vurderer å sette bygninger oppført før 1960, og 
ikke før 1940, da det er flere vakre og arkitektonisk verdifulle funkisbygninger i miljøet. 
Formuleringer som «Ved utfordringer knyttet til materialvalg så kan søknad om alternativer 
tillates» anbefaler vi på det sterkeste å ta ut fordi den er uklar, og fordi det nærmest er en 
saksbehandlingsregel. Vi foreslår at ordlyden endres slik at den heller samsvarer med 
«Sentrale vernehensyn som bør ivaretas» på side 131 i Kulturmiljøer i byer og tettsteder i 
Vestfold som er tilgjengelig her: Vestfold og Telemark fylkeskommune - 
Kunnskapsgrunnlaget til RPBA (vtfk.no)

 Bestemmelsen i punkt 5.3.1 bør angi at båndlagte områder etter kulturminneloven som er 
vist i planen ikke er uttømmende, da det jevnlig oppdages nye kulturminner som omfattes 
av fredning etter kulturminneloven. Arealplankartet til kommuneplanens arealdel vil 
dermed vanskelig kunne være oppdatert og ivareta forsvarlig forvaltning alene. Vi 
anbefaler at man ser på Tønsberg kommunes løsning for arealer båndlagt etter lov om 
kulturminner, se: https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/ic634d1fb-107d-4b76-a06a-
b2913b3189b9/bestemmelser-til-arealdel_endret081021.pdf, bestemmelse  3.3.3. 

Kulturarv ønsker videre dialog om plankart, bestemmelser og retningslinjer og tar gjerne et 
arbeidsmøte med kommunen hvor vi går igjennom både avgrensing og håndtering i bestemmelser.

Handlingsdel
I planbeskrivelsens punkt 9 beskriver kommunen de plan- og utredningsoppgavene kommunen skal 
gjøre de kommende fire år. Kulturarv tillater seg å spille inn at Sandefjord kommune bør skaffe seg 
oversikt over lokalt viktige kulturminner og kulturmiljø. Det vil være konfliktdempende for 
kommunen å ha et helhetlig blikk og oversikt over hva som er av historiske verdier i kommunen, 
slik at disse kan tas hensyn til i kommende planarbeid/byggesaker mm. Det er mulig for kommunen 
å søke støtte til å utarbeide kulturmiljøplan hos Riksantikvaren. Kulturarv sender ut informasjon om 
dette på slutten av året, og det er normalt søknadsfrist rundt 1. des. Kulturarv har styrket dette 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/regional-planlegging/vedtatte-planer-og-strategier/kunnskapsgrunnlag/#heading-h2-6
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/regional-planlegging/vedtatte-planer-og-strategier/kunnskapsgrunnlag/#heading-h2-6
https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/ic634d1fb-107d-4b76-a06a-b2913b3189b9/bestemmelser-til-arealdel_endret081021.pdf
https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/ic634d1fb-107d-4b76-a06a-b2913b3189b9/bestemmelser-til-arealdel_endret081021.pdf
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arbeidet i vår seksjon og har 1 stilling øremerket kulturmiljøplaner i kommunene til høsten 2023. 
Det vil derfor være ekstra bistand og hjelp å hente i vår seksjon det kommende året til å utarbeide 
kulturmiljøplaner. 

Konklusjon Kulturarv
Kulturarv fraråder at arealinnspill B18 Lingelemveien settes av til boligformål. 
Vi ber om samarbeid vedr. kulturminner/kulturmiljø som legges som hensynsone c). Vi presiserer 
spesielt at Murbyen/Sentrum må inn i beskrivelsene av kulturmiljøene i planbestemmelsene.

Det er uheldig at det mangler enkelte fredete bygninger/statlig listeførte bygninger på plankartet 
fordi man i ettertid ikke vil forstå hvorfor noe er utelatt og andre er med. Når det gjelder merking 
av fredete bygninger/statlige listeførte bygninger og anlegg på kart, anser vi at denne 
gjennomgangen må være konsistent og at man gjør dette før planen behandles endelig. Dette bør 
gjøres i samarbeid med Kulturarv. Dersom dette pga tidspress ikke er mulig, ber vi om at disse tas 
ut av plankartet og at vi sammen arbeider med dette til neste revisjon. 

Kulturarv ber administrasjonen i Sandefjord kommune ta kontakt med oss for å følge opp punktene 
i vår uttalelser. Kontaktpersoner er Kathrine Eikrem, Siv Abrahamsen eller Anja Nordvik Sætre. 

Næring
Kommunen har gjort et godt grunnlagsarbeid med å kartlegge foreliggende reserve av regulerte og 
uregulerte næringsområder. Dette viser at kommunen har 1.150 daa ubebygd næringsareal i 
regulerte områder, samt ca. 1.700 daa i uregulerte områder. I tillegg fastslår kommunen at det er 
betydelig potensial for høyere utnytting av bebygde næringsområder. I sum oppfatter 
fylkeskommunen at behovet for nye større næringsområder i Sandefjord kommune er begrenset. 

En undersøkelse kommunen har fått gjennomført viser at det lokale næringslivet etterspør større 
næringslokaler (og flere boliger) i sentrum. Fylkeskommunen ser det som meget positivt at 
kommunen selv vil følge opp kommuneplanarbeidet med å undersøke muligheten for regulering av 
større næringslokaler i Sandefjord sentrum nærmere. Det foreslås også å lage en eiendomsstrategi 
for kommunens sentrumsområder.

Å sikre at landets største netthandelsklynge fortsatt er til stede i Sandefjord/Vestfold minst på 
dagens nivå er av svært stor regional betydning. Målt i arbeidsplasser, verdiskaping og kommunale 
skatteinntekter, i næringsmessig betydning gjennom ulike ringvirkninger, er denne klyngen av 
svært stor betydning. Derfor er det viktig at det legges til rette for ønsket utvidelse som foreslått på 
området N13 Søndre Kullerød. Fylkeskommunen ønsker å møte denne saken med vilje til å finne 
akseptable løsninger.

Klima og energi
Med forankring i både Sandefjord kommunes egen plan for klima- og energi (2019-2031) og 
gjeldende regional plan for klima og energi i Vestfold (2016-2020), er det svært positivt at den nye 
arealdelen av kommuneplanen vektlegger klima, bærekraftig arealbruk og klimatilpasning. 
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Satsningen på reduserte klimagassutslipp støtter opp under fylkeskommunens vedtatte mål om å 
redusere klimagassutslipp i regionen med 60% i 2030, sammenlignet med 2009. I planbeskrivelsen 
presiseres det at Sandefjord kommune:

 Skal være en klimavennlig bo- og næringslivskommune. Denne målsettingen skal oppnås 
ved å blant annet benytte et utvalg av prioriterte bærekraftmål som rammeverk for 
planlegging. Dette støtter opp under fylkeskommunens bruk av bærekraftmålene som 
rammeverk for styring og planutvikling, som er nedfelt i regional planstrategi (RPS) (2020-
2024). 

 Tar hensyn til utslipp forbundet med utbygging ved å beregne utslipp ved arealendringer, 
begrense nedbygging av dyrka/dyrkbar mark, sikre grøntstrukturer og ved å satse på 
transformasjon og fortetting. Satsingen på reduserte klimagassutslipp og bærekraftig 
arealbruk støtter opp under føringene i regional plan for bærekraftig arealpolitikk (2019), 
RPS og fylkeskommunens vedtatte mål om arealnøytralitet i 2030. 

 Har utformet en egen strategi for klimatilpasning som blant annet tar for seg forsvarlig 
håndtering av overvann og åpne vannveier i henhold til statlig planretningslinje for klima, 
energiplanlegging og klimatilpasning (2018). Det er også positivt at å «begrense 
konsekvensene av klimaendringene» er en av kommunens prioriterte arealstrategier. Dette 
er i tråd med føringene i RPS som sier at klimatilpasning skal tas inn i all planlegging, for å 
forebygge mot negative konsekvenser av klimaendringer og nyttiggjøre seg av eventuelle 
fordeler. 

Fylkeskommunen har følgende kommentarer å tillegge:
 I arealdelen er det ikke oppgitt areal til energiformål. Arealer som er tiltenkt 

energiproduksjon bør spesifiseres. Dette er viktig gitt den nåværende energisituasjonen i 
regionen og at økt produksjon er en forutsetning for omstillingen til et lavutslippssamfunn, 
jf. Kommunens egen plan for klima og energi. 

 Ifølge konsekvensutredningen vil omdisponering av arealer til bolig- og næringsformål føre 
til betydelige utslipp de neste 20 årene. Flere av områdene som foreslås omdisponert har 
stor eller svært stor klimakonsekvens. Fylkeskommunen anbefaler her å gjenbruke og 
transformere med høyere utnyttelsesgrad/fortetting med høy kvalitet i områder som 
allerede er utbygd, for å oppnå målsettingen om utslippsreduksjoner og arealnøytralitet i 
regionen. Dersom de foreslåtte arealene omdisponeres i praksis, anbefaler vi å iverksette 
kompenserende tiltak, som for eksempel å pålegge bruk av fornybare energiformer i hvert 
bygg. Vi anbefaler også å inkludere utslipp fra hvert enkelt område som en kolonne i figur 2 
i planbeskrivelsen for å tydeliggjøre konsekvensene for klima.   

 Gjenbruk av områder som allerede er i bruk bør også tas i betraktning i forbindelse med 
utbygging av vei.  

Vannforvaltning
Det er en nasjonal og regional interesse at vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og 
kjemisk tilstand, jf. Vannforskriften §§ 4 – 7. Fylkeskommunen anbefaler at Regional 
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vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark 2022-2027 innarbeides i kommunens planer. Med 
det menes at alle reguleringsplaner/inngrep/tiltak blir vurdert mot gjeldende regional 
vannforvaltningsplan og fastsatte miljømål når vannforekomster kan bli påvirket direkte eller 
indirekte. Vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for kommunal planlegging, jf. plan- og 
bygningsloven § 8-2 og vannforskriften § 29. Informasjon om miljøtilstand, miljømål og tiltak for 
den enkelte vannforekomst finnes i Vann-nett.
 
I Forskrift om konsekvensutredning §21 kommer det frem at konsekvensutredningen skal vurdere 
og beskrive hvordan planen eller tiltaket vil virke inn på vannets økologiske og kjemiske tilstand. Vi 
savner at konsekvensutredningen for innspillsområdene inkluderer vannmiljø som tema for 
utredning. Fra kommunens kartsystem kommer det frem at det er mange bekker i eller i nær 
tilknytning til mange av innspillsområdene og det blir dermed viktig å følge opp hensynet til 
vannmiljø i det videre planarbeidet. I senere faser i utvikling av innspillsområdene forventer vi at 
planarbeidet utreder hvilken effekt planen vil ha på miljøtilstanden i den berørte vannforekomsten, 
og om det vil ha konsekvenser for oppnåelsen av miljømålene. Dersom planforslaget vil kunne 
påvirke måloppnåelsen må det gjøres en egen vurdering etter vannforskriftens § 12 om ny aktivitet 
eller nye inngrep. 
 
Det er positivt at det legges føringer for bevaring av kantvegetasjon langs vassdrag, håndtering av 
overvann og lukking av bekker. Fylkeskommunen legger merke til at kapittel 1.11.6 c ikke har en 
bestemmelse ved seg, kun retningslinjer. Vi anbefaler at "Det tillates som hovedregel ikke å lukke 
bekker" inngår i bestemmelsene, ikke retningslinjene. I Regional vannforvaltningsplans vedlegg nr.7 
ligger det generelle retningslinjer for arealplanlegging som kan påvirke vannmiljø. Denne lenken 
kan brukes for å komme til vannforvaltningsplanen: Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 Vårt 
verdifulle vann (vannportalen.no). Fylkeskommunen anbefaler at spesielt følgende bestemmelser 
inkluderes i bestemmelsene og retningslinjene til kommuneplanens arealdel:

1. Regional plan for vannforvaltning innarbeides og detaljeres i kommuneplan og 
underliggende planer, basert på kunnskap om lokale forhold. Vannmiljø og vedtatte 
miljømål skal vurderes og hensyntas i planarbeid som kan påvirke vann. Interkommunalt 
samarbeid bør vurderes ved påvirkninger på vannmiljø, på tvers av kommunegrensene.

2. Ved utarbeiding av reguleringsplaner som berører en vannforekomst som ikke oppfyller 
fastsatt miljømål, bør kommunen stille rekkefølgekrav som bidrar til en forbedring av 
miljøtilstanden.

3. Deponering av masser og snø bør unngås nær sjø og vassdrag. Dersom det likevel åpnes 
opp for deponering av masser, må krav om tiltak for å hindre avrenning av partikler og 
annen forurensning som kan påvirke vannmiljøet vurderes etter vannforskriften og annet 
sektorlovverk

4. Større landskapsøkologiske korridorer som ivaretar grøntstrukturer og blågrønne verdier i 
urbane områder bør tillegges særskilt verdi. 

https://www.vannportalen.no/globalassets/vannportalen/vannregioner/vestfold-telemark/dokumenter/plandokumenter/vestfold-og-telemark_vannforvaltningsplan-2022-2027.pdf
https://www.vannportalen.no/globalassets/vannportalen/vannregioner/vestfold-telemark/dokumenter/plandokumenter/vestfold-og-telemark_vannforvaltningsplan-2022-2027.pdf
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Samferdsel
Vår rolle i forhold til samferdsel er knyttet fylkesveinettet og kollektivtilbudet. Det er et overordna 
mål at arealbruk og transportsystemer samordnes slik at man sikrer en samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet, effektiv trafikkavvikling og legger til rette for 
redusert transportbehov og bilbruk.

Ifølge planbeskrivelsen er hovedmålsettingen arealdelsrulleringen å «Tilrettelegge for 
bærekraftigsamfunnsutvikling som gjør Sandefjord kommune til en attraktiv og klimavennlig bo- og 
næringslivskommune». Fokuset var å styrke Sandefjord by og tettstedene Stokke og Andebu 
gjennom tilrettelegging for forutsigbar boligfortetting samt sørge for stedstilpasset utvikling i 
lokalsentrene. Planforslaget som administrasjonen la frem for behandling hadde et tydelig 
plangrep for å støtte opp under denne målsetningen. I forslaget som nå er lagt ut til offentlig 
ettersyn er dette plangrepet noe mindre tydelig.

Styrking av byen og tettstedene gjennom en forutsigbar boligfortetting vil også støtte opp under 
nasjonale og regionale målsetninger om at vekst i persontransporten i byer og tettsteder skal tas 
med gange, sykkel og kollektivtransport. Vi anbefaler Sandefjord kommune å se på mulighetene for 
å ta plangrep for å ytterligere støtte opp om målsetningen for kommuneplanarbeidet i det videre 
arbeidet med planen. Lokalisering av bolig, handel og næring har stor innvirkning på hvordan byen 
og tettstedene utvikler seg.

Nye boligområder
For å skape størst mulig forutsigbarhet er det gjort en gjennomgang av de foreslåtte nye områdene 
for boligbygging og gjort en foreløpig vurdering av hvilke forhold som må løses i den videre 
planleggingen i forhold til vårt ansvarsområde. Trygg skolevei og trafikksikker adkomst i tråd med 
gjeldende veinormaler på fylkesvegnettet vil være et høgt prioritert krav for alle nye områder som 
berører fylkesveg. Enkelte av boligområdene under vil kunne medføre krav til gang-/sykkelvei, som 
berører dyrkamark. Hensynet til dyrka mark er ikke vurdert nå, og vil måtte vurderes i 
reguleringsplanprosessen.   

Nr. og navn i 
KU:

Størrelse og 
anslag antall 
boenheter: 

Foreløpig vurdering fra samferdsel

B04 – 
Sandkollen

Ca. 26,2 daa, 
og ca. 52 
boenheter.

Rekkefølgerav til kryss i.h.t. Håndbok N100 der hovedadkomst kobler seg 
til fylkesvei

B05 – 
Fevangstien

Ca. 7,3 daa, og 
ca. 15 
boenheter.

Benytte eksisterende kryss fra Raveien

B07 - Rismyr syd Ca. 190 daa, 
og ca. 200 
boenheter.

 Rekkefølgekrav til kryss i.h.t. Håndbok N100
 Rekkefølgekrav om å bygge gs til Rismyrveien
 GS i konflikt med dyrka mark.

B09 – Vestre 
Thuve

Ca. 1,4 daa, og 
ca.3 
boenheter. 

Adkomst fra vei i syd. Ikke nye kryssinger av gs.
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B11 – 
Hoksrødveien 
syd

Ca. 2,3 daa, og 
ca. 4 
boenheter.

Knytte seg til eksisterende infrastruktur.

B12 – 
Rismyrveien

Ca. 23 daa, og 
ca. 46 
boenheter.

Berører fv. i liten grad.

B13 – Askjem Ca. 110 daa, 
og ca. 110 
boenheter.

Krav til kryss i.h.t. Håndbok N100 der hovedadkomst kobler seg til fylkesvei

B14 – Storøya 
veien

Ca. 1,9 daa, og 
ca. 3 
boenheter. 

Berører ikke fv.

B16 – Østre 
Holtet

Ca. 12,2 daa, 
og ca. 20 
boenheter.

Berører ikke fv.

B17B – 
Fjellheimveien

Ca. 46 daa, og 
ca 92 
boenheter.

Uavklart adkomst.
Rekkefølgekrav til kryss mot fv. i.h.t. Håndbok N100 og løsninger for myke 
trafikanter må sikres. Adkomst til fv. 303 i nord vanskelig.

B18 – 
Lingelemveien 

Ca. 40 daa, og 
ca. 80 
boenheter.

Rekkefølgekrav gs til skolen
Krav til kryss i.h.t. Håndbok N100 der adkomst kobler seg til fylkesvei
GS i konflikt med dyrka mark.

B19 – 
Krokemoveien

Ca. 6,4 daa, se 
B24.

 Rekkefølgekrav gs /myke trafikanter og kryss i.h.t. N100
 Bør planlegges i fellesskap med B24 og RPBA4

B21 Gryteveien Ca. 123 daa, 
og ca. 246 
boenheter.

 Rekkefølgekrav til kryss mot fv. i.h.t. Håndbok N100
 Rekkefølgekrav til gs som er regulert.

1) Skolen
2) Til eks1st Dalenveien

B24 – Kroken 
vest

Ca. 125 daa, 
og ca. 265 
boenheter

 Rekkefølgekrav gs /myke trafikanter og kryss i.h.t. N100
 Bør planlegges i fellesskap med B19 og RPBA4

B28 – 
Østerøyveien 

Ca. 13 daa, og 
ca. 26 
boenheter. 

 Rekkefølgekrav til kryss i.h.t. N100. Rekkefølgekrav til trafikksikre 
løsninger myke, kollektivholdeplass, krysningspunkt

B30 - Moveien Ca. 6,5 daa, og 
ca. 20 
boenheter.

Berører fv. i liten grad.

B39 – 
Rismyrveien 1c

Ca. 3,6 daa, og 
ca. 16 
boenheter.

Berører fv. i liten grad.

B44 – 
Bentsrødveien 
31 – kombinert 
bolig-/ 
fritidsbebyggelse

Ca. 12 daa, og 
ca. 10 
boenheter.

 Ingen tilbud for myke trafikanter
 Rekkefølgekrav til tryggskolevei hvis boligbygging.
 Rekkefølgekrav til kryss i.h.t. N100

RPBA 04 – 
Kroken vest B

Ca. 14,5 daa, 
se B24.

 Rekkefølgekrav gs /myke trafikanter og kryss i.h.t. N100
 Bør planlegges i fellesskap med B19 og B24
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RPBA 05 - Myre Ca. 25 daa, og 
ca. 50 
boenheter. 

 Rekkefølgekrav til kryss mot fv. i.h.t. N100 hvis adkomst planlegges fra 
Melsomvikveien. Bør benytte eksisterende kryss for å unngå ny 
kryssing av gs.

Nye næringsområder

Nr. og navn i 
KU:

Størrelse og 
nytt formål: 

Foreløpig vurdering fra samferdsel

Del av N01 -
Haugan

Ca. 28 daa – 
næring

Benytte eksisterende adkomst fra fv.3172. Videreføre byggegrense i 
tilgrensende plan.

N03 – 
Tassebekkveien 
19

Ca. 4 daa Ingen merknad i forhold til samferdsel. 

N08 - 
Borgeskogen 1

Ca. 5 daa - 
næring

Benytte eksisterende adkomst fra fv. 3160. Byggegrense i tilgrensende 
plan videreføres.

N09 – 
Borgeskogen 2

Ca. 113 daa – 
næring

Benytte eksisterende adkomst fra fv. 3160. Byggegrense i tilgrensende 
plan videreføres.

N10 – 
Borgeskogen 3

Ca. 3,5 daa – 
næring

Ingen merknad ift samferdsel

N11 - 
Borgeskogen 4

Ca. 265 daa - 
næring 

Benytte eksisterende adkomst fra fv. 3160 

N13 – Søndre 
Kullerød

Ca. 18,8 – 
komb. 
bebyggelse- og 
anleggsformål

Berører i hovedsak riksveg.
Bør vektlegges i planleggingen å tilrettelegge for sykkel og tilgjengelighet 
til kollektivtrafikk. 

Byggegrense mot fylkesveg

Viser til politisk behandling av Vestfold og Telemark fylkeskommunes høringsuttalelse hvor det 
anbefales å ha innsigelse til foreslåtte kommuneplanbestemmelser om byggegrense til fylkesvei.

Vi vil knytte noen ytterligere kommentarer til byggegrense mot fylkesvei. Vi opplever ofte at det 
blir en diskusjon rundt hva som kan tillates innenfor byggeforbudssonen til fylkesvei i 
reguleringsplaner. For å skape forutsigbarhet og smidige planprosesser for alle parter anbefaler vi 
derfor at kommunen tar inn en formulering i kommuneplanens bestemmelser om hva som kan 
tillates innenfor byggeforbudssonen. Vårt ønske er at tas inn en formulering som følger:

«Innenfor byggeforbudssonen mot fylkesvei er det forbud mot alle tiltak jf. plan- og 
bygningslovens § 1-6. Arealbruk som inngår i reguleringsplanens arealregnskapskrav til 
parkering, MUA, lek, permanente veier eller lagring kan ikke legges innenfor 
byggeforbudssonen.»
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Med hilsen

Gerd-Louise Wessel Thale Høiskar Heltberg
plankoordinator rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Saksbehandler 
Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig tlf. 924 07 389  e-post: gerdlouise.wessel@vtfk.no 
Thale Høiskar Heltberg – planfaglig                       tlf. 400 76 464   e-post: thale.heltberg@vtfk.no 
Linda Lomeland - koordinering/planfaglig                     tlf. 941 74 334   e-post: linda.lomeland@vtfk.no 
Tore Nordvik – samferdsel tlf. 415 72 657   e-post: tore.nordvik@vtfk.no  
Siv Abrahamsen - nyere tids kulturminner                    tlf. 477 59 461   e-post: siv.abrahamsen@vtfk.no 
Kathrine Eikrem - nyere tids kulturminner                    tlf. 333 44 134   e-post: kathrine.eikrem@vtfk.no 
Anja Nordvik Sætre - automatisk freda kulturminner tlf. 912 40 613   e-post: anja.nordvik.setre@vtfk.no  
Kristian Ingdal - idrett, friluftsliv og vilt                           tlf. 33 34 41 33  e-post: kristian.ingdal@vtfk.no 
Karl-Otto Mauland - landbruk og reiseliv        tlf. 333 44 237   e-post: karlotto.mauland@vtfk.no  
Magnar Simensen – næring                           tlf: 333 44 282   e-post: magnar.simensen@vtfk.no 
Mikael Andreas Sætre - klima og miljø tlf. e-post: mikael.andreas.satre@vtfk.no  
Lotte Thommesen tlf. e-post: lotte.thommesen@vtfk.no 
Lasse Asmyhr – vilt tlf. 988 64 599 e-post: lasse.asmyhr@vtfk.no 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post

SANDEFJORD KOMMUNE           Postboks 2025 3202 SANDEFJORD

Kopimottaker Kontaktperson Adresse Post

STATENS VEGVESEN           Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER

STATSFORVALTEREN i VESTFOLD OG 
TELEMARK

          Postboks 2076 3103 TØNSBERG

NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIDIREKTORAT (NVE)

          Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO
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