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Uttalelse med innsigelser - kommuneplan - arealdel - Sandefjord - 2023 - 

2035 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ved landbruksdirektøren og miljødirektøren finner at 

flere av forslagene er i alvorlig konflikt med nasjonale interesser som direktørene er satt til å 

ivareta.  

 

Landbruksdirektøren fremmer innsigelse i medhold av plan- og bygningsloven § 5-4 til 

følgende områder og forhold:  

 

• B05 Fevangstien – areal med ca. 4 dekar dyrkbar jord 

• B16 Østre Holtet – arealet med 3,1 dekar dyrka jord 

• B18 Lingelemveien – areal med ca. 4,5 dyrkbar jord 

• N03 Lillevar – hele området dyrkbar jord 

• N11 Borgeskogen 4 – areal med ca. 7 dekar dyrkbar jord 

• K02 Torp Lufthavn – hele området dyrka jord 

• O04 Enga renseanlegg – alternativ 1 – hele området dyrka jord 

• Endring av langsiktig utviklingsgrense (LUG) – to arealer med dyrka jord innlemmes i LUG 

• Områdene avsatt til LNF, spredt boligbebyggelse – arealer som innlemmer dyrka og 

dyrkbar jord 

• Bestemmelsene punkt 1.6.3 om byggegrense mot dyrka jord – reduksjon fra 10 til 6 

meter 

 

Miljødirektøren fremmer innsigelse i medhold av plan- og bygningsloven § 5-4 til følgende 

områder og bestemmelser: 

 

• B13 Askjem – naturmangfold og SPR-BATP 

• B17b Fjellheimveien – naturmangfold 

• B18 Lingelemveien – naturmangfold og SPR-BATP 

• B21 Gryteveien – naturmangfold og SPR-BATP 

• B28 Østerøyveien – naturmangfold og SPR-BATP 

• B44 Bentserødveien – SPR-BATP 

• N01 Haugan – vannforvaltning 
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• N09 Borgeskogen 2 – regionalt viktig vilttrekk 

• N11 Borgeskogen 4 – naturmangfold 

• O03 Andebu bo- og behandlingssenter – naturmangfold 

• SP02 Parkering ved Engø båthavn 2 – naturmangfold og strandsonevernet 

• Bestemmelsene punkt 2.7.1 b) – SPR-BATP 

 

 

1. Saken gjelder 

Saken gjelder offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel 2023–2035 for Sandefjord 

kommune.  

 

2. Statsforvalterens rolle 

Statsforvalterens fagavdelinger skal med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-2 påse at planer ikke 

er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, klima, landbruk, 

samfunnssikkerhet, folkehelse, barn og unges interesser og knyttet til gravplasser. 

 

Statsforvalterens justis- og vergemålavdeling har uavhengig av dette sett spesielt på de utfyllende 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel og utarbeidet et notat som følger vedlagt. 

 

3. Innsigelser til planforslaget 

 

3.1. Jordvern 

Landbruksdirektøren fremmer i medhold av plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd innsigelse til: 

 

a. B05 Fevangstien: Innsigelsen gjelder deler av område B05, nærmere bestemt arealet 

med ca. 4 dekar dyrkbar jord. 

b. B16 Østre Holtet: Innsigelsen gjelder deler av område B16, nærmere bestemt arealet 

med 3,1 dekar dyrka jord. 

c. B18 Lingelemveien: Innsigelsen gjelder deler av område B18, nærmere bestemt arealet 

med ca. 4,5 dekar dyrkbar jord. 

d. N03 Lillevar: Innsigelsen gjelder hele området. 

e. N11 Borgeskogen 4: Innsigelsen gjelder deler av område N11, nærmere bestemt arealet 

med ca. 7 dekar dyrkbar jord i områdets nordøstre del. 

f. K02 Torp Lufthavn: Innsigelsen gjelder hele området. 

g. O04 Enga renseanlegg - alternativ 1: Innsigelsen gjelder hele området. 

h. Endringen av langsiktig utviklingsgrense (LUG) rundt Kodal: Innsigelsen gjelder forslaget 

om å innlemme to LNF-områder med dyrka jord innenfor LUGen. 

i. Områdene avsatt til LNF, spredt boligbebyggelse: Innsigelsen gjelder arealer avsatt til 

LNF, spredt boligbebyggelse, og som innlemmer dyrka og dyrkbar jord. 

j. Bestemmelsene punkt 1.6.3 om byggegrense mot dyrka jord: Innsigelsen gjelder 

reduksjon av byggegrense fra 10 til 6 meter i bestemmelsens første avsnitt. 

 

Grunnlaget for innsigelsene er at landbruksdirektøren finner at foreslåtte områder er i strid med 

nasjonale jordverninteresser. Bevaring av dyrka og dyrkbar jord er en nasjonal interesse. I de siste 

årene har jordvernet blitt styrket, sist i juni 2021 da Stortinget vedtok oppdatert jordvernsstrategi 

der det blant annet ble fastsatt et nytt nasjonalt innskjerpet jordvernmål (Prop. 200 S (2020–2021)). 

Ny målsetning er at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 dekar per år, og at 

målet skal nås innen 2025. Viktigheten av jordvern er videre understreket i jordbruksmeldingen 

(Meld. St. 11 (2016-2017)), Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019), og 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). For øvrig er 

det gitt viktige føringer for arbeidet med jordvern i Landbruks- og matdepartementets brev 1. 

oktober 2018 om nasjonale og vesentlig regionale interesser innenfor jordvern, samt Landbruks- og 

matdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet sine brev 8. januar 2021 om jordvern 

og FNs bærekraftsmål og brev 23. mars 2022 Ta vare på matjorda. 

 

Nærmere begrunnelse for innsigelsene:  

 

a. B05 Fevangstien 

Området utgjør 7,3 dekar og ligger utenfor LUG. I planforslaget er området foreslått endret fra LNF-

formål til boligbebyggelse. I nordre del av området er det registrert ca. 4 dekar dyrkbar jord (målt i 

kart).  

 

Innsigelsen begrunnes med at omdisponering av ca. 4 dekar dyrkbar jord er i alvorlig strid med 

nasjonale jordverninteresser. Landbruksdirektøren vurderer at den aktuelle dyrkbare jorda har god 

kvalitet ut ifra jordas egnethet, terreng, beliggenhet og klima, og at jorda dermed er godt egnet til 

fremtidig matproduksjon. I denne sammenheng påpekes det at den dyrkbare jorda tidligere har blitt 

dyrka, jf. historiske bilder, og at jorda har tilknytning til et større sammenhengende areal med 

fulldyrka jord i nord og øst. Landbruksdirektøren bemerker at det skal mye til for å omdisponere 

dyrkbar jord, og direktøren vurderer at det er viktig å ta vare på den aktuelle jorda for fremtidig 

matproduksjon. 

 

Landbruksdirektøren vektlegger videre at det aktuelle arealet ligger utenfor LUG, og viser til RPBA 

retningslinje R9 der det fremgår at utenfor LUG «tillates ikke formålsendring av dyrka og dyrkbar 

mark til bolig, næring og offentlig formål». 

 

Landbruksdirektøren har vurdert andre samfunnsinteresser i saken og hensynet til det lokale 

selvstyret. Generelt bemerker landbruksdirektøren at det skal svært mye til for at jordbruksareal skal 

kunne omdisponeres til boligformål. Det fremgår av planbeskrivelsen punkt 3.1 at kommunens 

boligreserve er god og at det foreslås få nye byggefelt i kommunedirektørens planforslag. Som nevnt 

vedtok formannskapet 6. september 2022 å ta inn ytterligere 11 boligområder i kommuneplanen 

ved førstegangsbehandling av planforslaget, herunder område B05. Kommunen har ikke begrunnet 

dette nærmere. Det er hverken beskrevet hvilke lokale hensyn som gjør seg gjeldene eller 

konkretisert samfunnsnytten av forslaget, helhetlig eller for det konkrete boligområdet. 

Landbruksdirektøren vurderer i lys av dette at de øvrige interessene i saken må vike for det det 

viktige jordbruksarealet som den dyrkbare jorda utgjør i det aktuelle området.  

 

Innsigelsen kan løses ved at arealet med ca. 4 dekar dyrkbar jord videreføres med eksisterende 

arealformål, LNF-formål. 

 

b. B16 Østre Holtet 

Området utgjør 12,2 dekar og ligger utenfor LUG. I planforslaget er området foreslått endret fra LNF-

formål til boligbebyggelse. Innenfor området er det registrert 3,1 dekar dyrka jord. 

 

Innsigelsen begrunnes med at planforslaget er i alvorlig strid med nasjonale jordverninteresser, da 

forslaget innebærer omdisponering av 3,1 dekar fulldyrka jord. Jordkvaliteten på den aktuelle jorda 

er i NIBIOs kartløsning Kilden registrert som god, og arealet er en del av et større sammenhengende 

areal med fulldyrka jord.  
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Landbruksdirektøren bemerker at det skal svært mye til for at dyrka jord skal kunne omdisponeres 

til boligbebyggelse, og direktøren vurderer at det er viktig å ta vare denne jorda som er godt egnet 

for matkorn- og grønnsaksproduksjon. Landbruksdirektøren vektlegger videre at det aktuelle arealet 

ligger utenfor LUG, og viser til omtalen av dette til område B05 Fevangstien. 

 

Landbruksdirektøren har vurdert de andre samfunnsinteressene i saken og hensynet til det lokale 

selvstyret. Landbruksdirektøren vurderer at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har begrunnet 

samfunnsbehovet for å omdisponere den dyrka jorda til boligbebyggelse som utgjør en mindre del 

av det foreslåtte området. I denne sammenheng vises det også til konsekvensutredningen der det 

fremgår at det er potensiale for å justere planområdet, slik at minst mulig dyrka jord blir 

omdisponert. Landbruksdirektøren vurderer i lys av dette at de øvrige interessene i saken må vike 

for det viktige jordbruksarealet som den fulldyrka jorda utgjør i det aktuelle området. 

 

Innsigelsen kan løses ved arealet med 3,1 dekar dyrka jord videreføres med eksisterende 

arealformål, LNF-formål. 

 

c. B18 Lingelemveien 

Området utgjør ca. 40 dekar og ligger utenfor LUG. I planforslaget er området foreslått endret fra 

LNF-formål til boligbebyggelse. I nordøstre del av området er det registrert ca. 4,5 dekar dyrkbar jord 

(målt i kart).  

 

Innsigelsen begrunnes med at omdisponeringen av dyrkbar jord er i alvorlig strid med nasjonale 

jordverninteresser, Landbruksdirektøren vurderer at den aktuelle dyrkbare jorda har god kvalitet ut 

ifra jordas egnethet, terreng, beliggenhet og klima, og at jorda dermed er godt egnet til fremtidig 

matproduksjon. I denne sammenheng påpekes det at jorda har tilknytning til et større 

sammenhengende areal med fulldyrka jord i nord og øst og dyrkbar jord i øst.  

 

Landbruksdirektøren bemerker at det skal mye til for å omdisponere dyrkbar jord, og direktøren 

vurderer at det er viktig å ta vare på den aktuelle jorda for fremtidig matproduksjon. 

Landbruksdirektøren vektlegger videre at det aktuelle arealet ligger utenfor LUG, og viser til omtalen 

av dette til område B05 Fevangstien. 

 

Landbruksdirektøren har vurdert de andre samfunnsinteressene i saken og hensynet til det lokale 

selvstyret. Landbruksdirektøren viser til sin omtale til område B05 Fevangstien som gjør seg 

gjeldende også for dette området. Landbruksdirektøren vurderer i lys av dette at de øvrige 

interessene i saken må vike for det det viktige jordbruksarealet som den dyrkbare jorda utgjør i det 

aktuelle området.  

 

Innsigelsen kan løses ved arealet med ca. 4,5 dekar dyrkbar jord videreføres med eksisterende 

arealformål, LNF-formål. 

 

d. N03 Lillevar 

Området utgjør 4 dekar og ligger utenfor LUG. I planforslaget er området foreslått endret fra LNF-

formål til næringsbebyggelse. Arealet består i sin helhet av dyrkbar jord. 

 

Innsigelsen begrunnes med at omdisponeringen av dyrkbar jord kommer i alvorlig strid med 

nasjonale jordverninteresser, da forslaget innebærer omdisponering av 4 dekar dyrkbar jord. 

Landbruksdirektøren vurderer at den aktuelle dyrkbare jorda har god kvalitet ut ifra jordas egnethet, 

terreng, beliggenhet og klima, og at jorda dermed er godt egnet til fremtidig matproduksjon. I denne 
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sammenheng påpekes det at jorda har tilknytning til et større sammenhengende areal med fulldyrka 

jord i sør og dyrkbar jord i vest og nord.  

 

Landbruksdirektøren bemerker at det skal mye til for å omdisponere dyrkbar jord, og direktøren 

vurderer at det er viktig å ta vare på den aktuelle jorda for fremtidig matproduksjon. 

Landbruksdirektøren vektlegger videre at det aktuelle arealet ligger utenfor LUG, og viser til omtalen 

av dette til område B05 Fevangstien. 

 

Landbruksdirektøren har vurdert de andre samfunnsinteressene i saken og hensynet til det lokale 

selvstyret. Landbruksdirektøren anerkjenner generelt at det å legge til rette for næringsarealer i 

kommunen er en samfunnsmessig verdi. I denne saken vurderer landbruksdirektøren at kommunen 

ikke i tilstrekkelig grad har begrunnet samfunnsbehovet for å omdisponere den aktuelle dyrkbare 

jorda til næringsbebyggelse. Det vises til at området ble vedtatt tatt inn av formannskapet 6. 

september 2022, uten at det nærmere er angitt hvilke lokale hensyn som gjør seg gjeldene eller 

konkretisert samfunnsnytten av forslaget. Videre fremgår det i planbeskrivelsen til 

kommunedirektørens planforslag punkt 3.3.1 at kommunen i sum har en god næringsreserve, og at 

det er et stort potensial for bedre arealutnyttelse i eksisterende områder. Landbruksdirektøren 

vurderer i lys av dette at de øvrige interessene i saken må vike for det viktige jordbruksarealet som 

den dyrkbare jorda utgjør i det aktuelle området.  

 

Innsigelsen kan løses ved at eksisterende arealformål, LNF-formål, videreføres. 

 

e. N11 Borgeskogen 4 

Området utgjør ca. 265 dekar og ligger utenfor LUG. I planforslaget er området foreslått endret fra 

LNF-formål til næringsbebyggelse. Innenfor området er det registrert ca. 7 dekar dyrkbar jord (målt i 

kart). 

 

Innsigelsen begrunnes med at omdisponeringen av dyrkbar jord er i alvorlig strid med nasjonale 

jordverninteresser.. Landbruksdirektøren vurderer at den aktuelle dyrkbare jorda har god kvalitet ut 

ifra jordas egnethet, terreng, beliggenhet og klima, og at jorda dermed er godt egnet til fremtidig 

matproduksjon. I denne sammenheng påpekes det at jorda har tilknytning til et areal med fulldyrka 

jord i sørøst og dyrkbar jord i øst.  

 

Landbruksdirektøren bemerker at det skal mye til for å omdisponere dyrkbar jord, og direktøren 

vurderer at det er viktig å ta vare på den aktuelle jorda for fremtidig matproduksjon. 

Landbruksdirektøren vektlegger videre at det aktuelle arealet ligger utenfor LUG, og viser til omtalen 

av dette til område B05 Fevangstien. 

 

Landbruksdirektøren har vurdert de andre samfunnsinteressene i saken og hensynet til det lokale 

selvstyret. Landbruksdirektøren viser til sin omtale til område N03 Lillevar som gjør seg gjeldende 

også for dette området. Herunder at det i planbeskrivelsen til kommunedirektørens planforslag 

punkt 3.3.1 står at kommunen i sum har en god næringsreserve, og at det er et stort potensial for 

bedre arealutnyttelse i eksisterende områder, blant annet ved Borgeskogen. Videre vil direktøren 

påpeke at angjeldende område er stort, og direktøren kan ikke se at kommunen i tilstrekkelig grad 

har begrunnet behovet for å omdisponere ca. 7 dekar med dyrkbar jord i områdets nordøstre del. 

Landbruksdirektøren vurderer i lys av dette at de øvrige interessene i saken må vike for det det 

viktige jordbruksarealet som den dyrkbare jorda utgjør i det aktuelle området.  

 

Innsigelsen kan frafalles ved arealet med ca. 7 dekar dyrkbar jord videreføres med eksisterende 

arealformål, LNF-formål. 
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f. K02 Torp Lufthavn 

Området utgjør 45,5 dekar, og er i planforslaget foreslått endret fra LNF-formål til lufthavn. Innenfor 

området er det registrert 41,8 dekar dyrka jord. 

 

Innsigelsen begrunnes med at omdisponering av den dyrka jorda er i alvorlig strid med nasjonale 

jordverninteresser.. Jordkvaliteten på den aktuelle jorda er i kartløsningen Kilden registrert som 

svært god og god, og arealet ligger i et godt klimatisk område for jordbruksproduksjon.  

 

Landbruksdirektøren bemerker at det skal svært mye til for at dyrka jord skal kunne omdisponeres, 

og direktøren vurderer at det er viktig å ta vare denne jorda som er godt egnet for matkorn- og 

grønnsaksproduksjon.  

 

Landbruksdirektøren har vurdert de andre samfunnsinteressene i saken og hensynet til det lokale 

selvstyret. Landbruksdirektøren anerkjenner generelt at det å legge til rette for arealer til 

flyplassformål har en vesentlig samfunnsmessig verdi, og av stor betydning for kommunen og 

regionen. Landbruksdirektøren vurderer imidlertid at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har 

begrunnet behovet for å omdisponere den aktuelle fulldyrka jorda til flyplassformål. Det vises til at 

området ble vedtatt tatt inn av formannskapet 6. september 2022, uten at det nærmere angitt 

hvorfor det er behov for å avsette arealet til dette formålet. Landbruksdirektøren vurderer i lys av 

dette at de øvrige interessene i saken må vike for det det viktige jordbruksarealet som den fulldyrka 

jorda utgjør i det aktuelle området. 

 

Innsigelsen kan løses ved at eksisterende arealformål, LNF-formål, videreføres. 

 

g. O04 Enga renseanlegg - alternativ 1 og O05 Enga renseanlegg - alternativ 2 

Det er foreslått to alternative plasseringer for renseanlegget på Enga, områdene O04 og O05. Begge 

alternativer kommer i alvorlig konflikt med nasjonale interesser som Statsforvalteren er satt til å 

ivareta. Alternativ 1, område O04, berører 10,2 dekar dyrka jord og alternativ 2, område O05, 

berører betydelige naturverdier av nasjonal interesse.  

 

Samtidig er landbruksdirektøren og miljødirektøren av den oppfatning at kommunen må få mulighet 

til å avsette nødvendig og tilstrekkelig areal til renseanlegg, som følge av mulige krav til rensing av 

nitrogen slik kommunen peker på. Direktørene har sammen vurdert begge forslag i lys av de sterke 

samfunnsinteressene som gjør seg gjeldene, og veid opp mot de betydelige nasjonale jordvern- og 

naturinteressene i områdene.  

 

Etter en konkret helhetsvurdering har direktørene kommet til at alternativ 1, område O04, kommer i 

mer alvorlig konflikt med nasjonale interesser Statsforvalteren er satt til å ivareta, enn alternativ 2, 

område O05. Det er blant annet lagt vekt på at det vil være konflikt med jordvern på hele arealet i 

alternativ 1, mens i alternativ 2 er deler av arealet uten konflikt, slik at en i større grad vil kunne ha 

mulighet til å tilpasse tiltak for å begrense konflikten med naturmangfold. I lys av dette fremmer 

landbruksdirektøren innsigelse til alternativ 1, område O04, mens miljødirektøren har i lys av 

samfunnsinteressene og hensynet til det lokale selvstyret valgt å ikke fremme innsigelse til alternativ 

2, område O05. 

 

O04 Enga renseanlegg - alternativ 1 – innsigelse fra landbruksdirektøren 

Området utgjør ca. 12,4 dekar, og er i planforslaget foreslått endret fra LNF-formål til offentlig eller 

privat tjenesteyting. Innenfor området er det registrert 10,2 dekar dyrka jord. 
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Innsigelsen begrunnes med at planforslaget er i alvorlig strid med nasjonale jordverninteresser, da 

forslaget innebærer omdisponering av 10,2 dekar fulldyrka jord. Jordkvaliteten på den aktuelle jorda 

er i kartløsningen Kilden registrert som svært god, og arealet ligger i et godt klimatisk område for 

jordbruksproduksjon. Landbruksdirektøren bemerker at det skal svært mye til for at dyrka jord skal 

kunne omdisponeres, og direktøren vurderer at det er viktig å ta vare denne jorda som er godt egnet 

for matkorn- og grønnsaksproduksjon.  

  

Som nevnt er området ett av to alternative områder for plassering av et nytt rensetrinn (anlegg for 

rensing av blant annet nitrogen) ved dagens renseanlegg på Enga. Begge alternativer er sendt på 

høring, og landbruksdirektøren legger til grunn at det er to likeverdige alternativer. 

Landbruksdirektøren vurderer at forslaget legger grunnlag for tiltak som er av vesentlig 

samfunnsmessig verdi, og denne verdien må veies opp mot jordbruksarealet sin verdi. I denne 

avveiningen finner direktøren grunn til å vektlegge at det foreligger en alternativ plassering som er 

sendt på høring. Fra Statsforvalteren fremmes det som nevnt ikke innsigelse til område O05 Enga 

renseanlegg - alternativ 2, og dette har vært avgjørende for landbruksdirektørens beslutning om å 

fremme innsigelse til område O04 - alternativ 1.  

 

O05 Enga renseanlegg - alternativ 2 – faglig råd fra miljødirketøren 

Miljødirektøren har i lys av samfunnsinteressene og hensynet til det lokale selvstyre valgt å ikke 

fremme innsigelse til dette området. 

 

Miljødirektøren forstår det imidlertid slik at kommunen har markert kjente hule eiker med 

hensynssone for naturmiljø i plankartet og at kommunen dermed har en intensjon om at disse skal 

ivaretas i videre planlegging. Miljødirektøren har lagt det til grunn for sin vurdering ovenfor og 

forutsetter at det ved detaljregulering vurderes alternativer og velges en løsninger som i størst mulig 

grad ivaretar eiketrærne.    

 

h. Endring av langsiktig utviklingsgrense (LUG) rundt Kodal 

Forslaget til endring av LUG rundt tettstedet Kodal innlemmer to LNF-områder, nåværende og 

fremtidig, med ca. 15,6 dekar dyrka jord på eiendommene gbnr. 307/2, 306/127 og 306/14. LUG skal 

avgrense arealene for vekst rundt byene, tettstedene og de regionale næringsområdene 

fastsatt i RPBA og kommuneplanens arealdel. 

 

Innsigelsen begrunnes med at forslaget er i alvorlig strid med nasjonale jordverninteresser, da 

endringen av LUGen rundt Kodal inkluderer to LNF-områder med ca. 15,6 dekar fylldyrka jord. 

Landbruksdirektøren vurderer at den nye tettstedsavgrensningen vil kunne legge press på videre 

utbygging og omdisponering av disse arealene, jf. RPBA retningslinje R9. Landbruksdirektøren 

bemerker at det skal svært mye til for at dyrka jord skal kunne omdisponeres, og direktøren 

vurderer at det er viktig å ta vare denne fulldyrka jorda.  

 

Landbruksdirektøren har vurdert de andre samfunnsinteressene i saken og hensynet til det lokale 

selvstyret. Landbruksdirektøren kan ikke se at kommunen har belyst eller vurdert de aktuelle LNF-

områdene med fulldyrka jord som innlemmes i LUGen, og kan således heller ikke se at kommunen 

har begrunnet samfunnsnytten eller andre lokale hensyn for forslaget. Landbruksdirektøren 

vurderer i lys av dette at de øvrige interessene i saken må vike for de viktige jordbruksarealene som 

den fulldyrka jorda utgjør i det aktuelle område. 

 

Innsigelsen kan løses ved at den dyrka jorda på eiendommene gbnr. 307/2, 306/127 og 306/14 som i 

gjeldende plan ligger utenfor LUGen, ikke legges innenfor den endrede LUGen rundt tettstedet 

Kodal. 
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i. Områdene avsatt til LNF, spredt boligbebyggelse 

Av planforslaget fremgår det at kommunen foreslår å endre reguleringen av boliger som ligger i LNF-

områder. I gjeldende plan er slike boliger avmerket med enring i plankartet. I forslaget som er sendt 

på høring blir disse boligene avsatt til LNF, spredt boligbebyggelse. Totalt er det ca. 1600 boliger som 

omfattes av endringen. Ved vår stikkprøvekontroll av enkelte eiendommer finner 

landbruksdirektøren flere områder som inkluderer arealer som er registrert som dyrka og dyrkbar 

jord. To eksempler er eiendommen gbnr. 319/28 der det er registrert 1,2 dekar fulldyrka jord og 

eiendommen gbnr. 36/24 der det er registrert ca. 2,5 dyrkbar jord. Det presiseres at direktøren kun 

har kontrollert et fåtall av områdene. 

 

Innsigelsen begrunnes med at forslaget er i alvorlig strid med nasjonale jordverninteresser, da 

forslaget innlemmer dyrka og dyrkbar jord i arealer avsatt til LNF, spredt boligbebyggelse. 

Landbruksdirektøren registrerer at det i planforslaget er gitt en tilhørende bestemmelse til disse 

områdene ipunkt 3.2, og at retningslinjene til bestemmelsen punkt 3.1 annet avsnitt om 

dispensasjonsvurderingen gjelder tilsvarende. Bestemmelsen og retningslinjene vil trolig i stor grad 

hindre nedbygging av dyrka og dyrkbar jord, men direktøren vurderer at tiltak i bokstav a kan berøre 

jordbruksareal uten krav til dispensasjon. I denne sammenheng vises det til at bestemmelsen 

bokstav c ikke inkluderer hensynet til landbruket, herunder jordvernet. Videre vurderer 

landbruksdirektøren at, uavhengig av omtalte bestemmelse og retningslinje, er det uheldig å avsette 

arealer med dyrka og dyrkbar jord til arealformålet LNF, spredt boligbebyggelse. Det begrunnes med 

at forslaget vil kunne legge press på videre utbygging og omdisponering av disse arealene. 

Landbruksdirektøren bemerker at det skal svært mye til for at jordbruksareal skal kunne 

omdisponeres til boligformål, og direktøren vurderer at det er viktig at de aktuelle arealene med 

dyrka og dyrkbar jord forblir avsatt til LNF-formål. 

 

Landbruksdirektøren har vurdert de andre samfunnsinteressene i saken og hensynet til det lokale 

selvstyret. Landbruksdirektøren kan ikke se at kommunen har belyst eller vurdert de aktuelle 

arealene med dyrka og dyrkbar jord som innlemmes i områdene som avsettes til LNF, spredt 

boligbebyggelse, og kan således ikke se at kommunen har begrunnet samfunnsnytten eller andre 

lokale hensyn for forslaget. Landbruksdirektøren vurderer i lys av dette at de øvrige interessene i 

saken må vike for det de viktige jordbruksarealene som den dyrka og dyrkbare jorda utgjør i det 

aktuelle området. 

 

Innsigelsen kan løses ved at arealer med dyrka og dyrkbar jord ikke innlemmes i arealer som 

avsettes til LNF, spredt boligbebyggelse, og at disse jordbruksarealene videreføres med eksisterende 

arealformål, LNF-formål. 

 

j. Bestemmelse punkt 1.6.3 om byggegrense mot dyrka jord 

I gjeldende bestemmelse punkt 1.6.3 første ledd første punktum fremgår det at «[b]yggegrense mot 

dyrka mark settes til minst 10 meter». Forslaget til ny bestemmelse punkt 1.6.3 første ledd første 

punktum lyder: «Byggegrense mot dyrket mark er minst 6 meter.» 

 

Innsigelsen begrunnes med at forslaget er i alvorlig strid med nasjonale jordverninteresser, da det 

foreslås å redusere byggegrensen/buffersonen mot dyrka jord fra minst 10 meter til minst 6 meter. 

Som det fremgår av retningslinjen til den foreslåtte bestemmelsen er hensikten med buffersone mot 

dyrka jord å redusere konfliktnivået mellom bebyggelse og landbruksdrift. Buffersonen skal hindre 

ulemper som støy, lukt og støv for boligbebyggelse, og samtidig hindre ulemper for landbruksdriften 

som skyggevirkninger fra bebyggelse, manøvreringsvansker for landbruksmaskiner og privatisering 

av dyrka jord.  
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Landbruksdirektøren vurderer gjeldene krav til buffersone på minst 10 meter til å være kort og i 

nedre grense for hva som kan utløse konflikt og påvirkninger i mange tilfeller. Forslaget om å 

redusere buffersonen til minst 6 meter vurderes derfor å være negativt både for landbruksdriften og 

hensynet til boligbebyggelse. Direktøren vil særlig understreke at de ovennevnte negative 

konsekvensene for landbruksdriften vil kunne svekke matproduksjonen og skape økt press på 

jordbruksarealer grunnet et økt konfliktnivå med tilgrensende bebyggelse.  

 

Landbruksdirektøren har vurdert de andre samfunnsinteressene i saken og hensynet til det lokale 

selvstyret. Landbruksdirektøren vurderer at kommunen ikke tilstrekkelig har begrunnet 

samfunnsbehovet for å redusere byggegrensen mot dyrka jord sammenlignet med gjeldende krav. 

Etter det direktøren kan se ble forslaget inntatt av formannskapet 6. september 2022, uten at det 

nærmere er angitt hvilke lokale hensyn som gjør seg gjeldene eller konkretisert samfunnsnytten av 

forslaget. Landbruksdirektøren vurderer i lys av dette at de øvrige interessene i saken må vike for 

hensynet til det nasjonale jordvernet. 

 

Innsigelsen kan løses ved at gjeldende bestemmelse punkt 1.6.3 første ledd første punktum om krav 

til byggegrense mot dyrka jord til minst 10 meter, videreføres. 

 

Faglig råd: Landbruksavdelingen påpeker at kravet til buffersone også bør gjelde for areal som 

grenser til dyrkbar jord. Dette er i tråd med nasjonale jordverninteresser som legger til grunn at 

både dyrka og dyrkbar jord skal bevares.  

 

Avdelingen anbefaler at bredden på buffersonen mot dyrka og dyrkbar jord økes til mer enn 10 

meter som er gjeldende krav i kommuneplanen. Som nevnt ovenfor vurderes 10 meter å være kort 

og i nedre grense for hva som kan utløse konflikt og påvirkninger i mange tilfeller. Videre anbefales 

det at buffersonen måles fra eiendomsgrensen og ikke fra bebyggelse/byggegrensen, da man 

unngår at private hager, og lignende, blir en del av en buffersone, samtidig som man skjermer 

verdifulle jordbruksareal mot videre utbyggingspress. I tillegg anbefales det at buffersonen reguleres 

til grønnstruktur, eventuelt med tilhørende hensynssone, og det bør vurderes om det skal oppstilles 

krav til beplantning, skjøtsel eller lignende som understøtter funksjonen med buffersone. 

 

 

3.2. Naturmangfold 

Miljødirektøren fremmer i medhold av plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd innsigelse til 

 

a. B13 Askjem – ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og sannsynlighet for naturverdier av 

nasjonal interesse – innsigelsen er begrenset til 10 dekar vest i området. 

b. B17b Fjellheimveien – eldre registrering av naturtype av nasjonal interesse. Ikke kartlagt 

etter anerkjent metodikk og sannsynlighet for ytterligere naturverdier av nasjonal interesse. 

c. B18 Lingelemveien – ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og sannsynlighet for naturverdier 

av nasjonal interesse. 

d. B21 Gryteveien – ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og sannsynlighet for naturverdier av 

nasjonal interesse. 

e. B28 Østerøyveien – ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og sannsynlighet for naturverdier 

av nasjonal interesse. 

f. N01 Haugan – i strid med nasjonale interesser knyttet til vannforvaltning. 

g. N09 Borgeskogen 2 – i konflikt med vilttrekk av viktig regional verdi. 

h. N11 Borgeskogen 4 – eldre registrering av naturtype av nasjonal interesse. Ikke kartlagt etter 

anerkjent metodikk og sannsynlighet for ytterligere naturverdier av nasjonal interesse. 
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i. O03 Andebu bo- og behandlingssenter – ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og 

sannsynlighet for naturverdier av nasjonal interesse. 

j. SP02 Parkering Engø båthavn 2 – eldre registrering av naturtype av nasjonal interesse, og i 

strid med strandsonevernet.  

 

Grunnlaget for innsigelsene er at miljødirektøren finner at foreslåtte områder med sikkerhet eller 

overveiende sannsynlighet kommer i alvorlig konflikt med naturverdier av nasjonal interesse, slik 

disse er i beskrevet rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlig regionale interesser på miljøområdet. 

Nedenfor fremgår vurderinger av hvert enkelt område.  

 

Konsekvensutredningen for temaet naturmangfold er basert på informasjon fra offentlig tilgjengelig 

kartgrunnlag, som Naturbase. Det er ikke utført kartlegging av nye foreslåtte områder etter 

anerkjent metodikk. Kommunen har ikke så vidt vi kan se vurdert om eksisterende kunnskap for 

hvert enkelt område er tilstrekkelig. I planbeskrivelsen punkt 6.1.2 fremgår det derimot at det 

gjennom arbeid med temakart for naturmangfold har blitt tydelig for kommunen at kartlegging av 

naturtyper og arter er mangelfull.  

 

Miljødirektøren deler kommunens oppfatning generelt og mener at kartleggingen for enkeltområder 

i planforslaget er delvis manglende, delvis utdatert og at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Vi viser 

til forskrift om konsekvensutredning § 17 andre og tredje ledd, hvor det fremgår at 

«konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon» og «hvis det 

mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes». 

 

Miljøavdelingen har vurdert hvert enkelt område ut ifra vår fagkunnskap og ved hjelp av blant annet 

tilgjengelige kartlag, flyfoto og Google Street View. I enkelte områder finnes det eldre registreringer 

av naturverdier av nasjonal eller viktig regional verdi. I andre områder er det tross manglende 

registreringer, betydelig potensial for naturverdier av nasjonal interesse. Innsigelsene knytter seg 

dermed delvis til konflikt med registrerte naturverdier og delvis manglende utredning av 

naturmangfold. Tilstrekkelig avklaring av konsekvenser for naturverdier har betydning for 

gjennomførbarheten av planen og kommunens ønskede arealforvaltning. 

 

Miljødirektøren vil påpeke at det kun fremmes innsigelser til de områdene hvor direktøren har 

funnet at kjente naturlokaliteter og/eller potensialet for naturverdier er stort og at hensynet til det 

lokale selvstyret må vike. Det vil si at også andre områder trolig har naturverdier av nasjonal eller 

viktig regional interesse, og er etter miljødirektørens vurdering mangelfullt vurdert i planforslaget, 

uten at det fremmes innsigelse.  

 

Innsigelsene knyttet til manglende kartlegging kan løses ved at det utføres ny kartlegging etter 

anerkjent metodikk av kartlegger med dokumentert kompetanse, som grunnlag for ny vurdering av 

områdene. Eventuelle funn av naturverdi av nasjonale og vesentlig regional interesse må 

innarbeides i og hensyntas tilstrekkelig i planen. Det kan medføre at de enkelte områdene må 

innsnevres eller tas ut av kommuneplanens arealdel.  

 

Nærmere begrunnelse for innsigelsene: 

 

a. B13 Askjem 

Forslaget innebærer at et areal på 110 dekar omdisponeres fra LNF-formål til boligbebyggelse. 

Omtrent 10 dekar av arealet i vest består sannsynligvis av naturtypen lågurtbøkeskog, vurdert ut ifra 

seneste tilgjengelige flyfoto fra 2020. Område er så vi vidt vi er kjent med ikke kartlagt for 

naturmangfold tidligere.   
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Naturtypen lågurtbøkeskog (lågurtedellauvskog) er i Norsk rødliste for naturtyper 2018 registrert 

som sårbar VU, og er en naturverdi av nasjonal interesse, jf. T-2/16 punkt 3.6 Naturtyper andre 

strekpunkt. Naturtypens verdi påvirkes av at den har en begrenset forekomst nasjonalt og finnes 

kun i tidligere Vestfold fylke. Videre er det et mangfold av truede arter som spesifikt er knyttet til 

denne naturtypen. 

 

Miljødirektøren har vurdert forslaget opp mot andre samfunnsinteresser og hensynet til det lokale 

selvstyret. I planbeskrivelsen fremgår det at kommunens boligreserve er god og at det foreslås få 

nye byggefelt i kommunedirektørens planforslag, jf. punkt 3.1. Ved førstegangsbehandlingen av 

planforslaget vedtok formannskapet 6. september 2022, å ta inn ytterligere 11 boligområder i 

arealdelen. Kommunen har ikke begrunnet dette nærmere. Kommunen har ikke begrunnet forslaget 

om å innta området i arealdelen nærmere. Kommunen har hverken beskrevet forslagets 

samfunnsnytte eller andre lokale hensyn som gjør seg gjeldene, helhetlig eller for de enkelte 

områdene. 

 

Miljødirektøren vurderer at utbygging av området kan med overveiende sannsynlighet skade 

naturverdier av nasjonal interesse, og kan ikke se at omdisponering til boligformål utgjør en 

samfunnsmessig nytte som overveier sannsynlige ulemper for naturmangfoldet. Miljødirektøren 

vektlegger i lys av dette hensynet til naturmangfold over hensynet til det lokale selvstyret.  

 

Innsigelsen kan løses ved at det utføres kartlegging etter anerkjent metodikk, som grunnlag for ny 

vurdering av området, og at eventuelle funn av nasjonale og viktige regionale naturinteresser 

innarbeides og hensyntas planen.  

 

b. B17b Fjellheimveien 

Området utgjør omtrent 46 dekar og foreslås omdisponert fra LNF-formål til boligbebyggelse.  

 

Øst i området er det registrert en forekomst av naturtypen kalkfuruskog etter DN-håndbok 13. 

Naturtypen er rødlistet som sårbar VU. Etter vår vurdering vil forekomsten etter Miljødirektoratet 

kartleggingsinstruks (NiN) sannsynligvis tilsvare lokalitetskvalitet moderat eller høy. Lokaliteten er 

dermed av nasjonal interesse, jf. rundskriv T-2/16 punkt 3.6 Naturtyper andre strekpunkt. 

Naturtypen er svært lite utbredt utenfor kalkfjellsområdene. Beskrivelsen av lokaliteten i Naturbase 

påpeker blant annet innslag av gulaks og svevearter. Slik vi leser beskrivelsen indikerer den at det 

også er stort potensial for flere rødlistede arter av sopp. 

 

Ut ifra seneste tilgjengelige flyfoto består den vestre delen av planområdet trolig av naturtypen 

lågurtbøkeskog, som er beskrevet tidligere. Sør i planområdet finnes det trolig enkelte grove 

eiketrær, som kan falle innunder klassifiseringen hul eik. Hule eiker er en utvalgt naturtype etter 

naturmangfoldloven og av nasjonal interesse, jf. naturmangfoldloven § 52, jf. forskrift om utvalgte 

naturtyper etter naturmangfoldloven § 3 nr. 3, jf. rundskriv T-2/16 punkt 3.6 Naturtyper første 

strekpunkt. 

 

Miljødirektøren vurderer at utbygging av området potensielt kan ha betydelige negative 

konsekvenser og kan skade kartlagte og ikke kartlagte naturverdier av nasjonal interesse. 

Miljødirektøren vektlegger hensynet til naturmangfoldet over hensynet til det lokale selvstyret med 

samme begrunnelse som beskrevet ovenfor.  

 

Innsigelsen kan løses ved at arealet med naturtypen kalkfuruskog videreføres til LNF-formål, samt at 

det utføres kartlegging av området etter anerkjent metodikk, som grunnlag for ny vurdering av 
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området. Eventuelle funn av nasjonale og viktige regionale naturinteresser må innarbeides og 

hensyntas i planen. 

 

c. B18 Lingelemveien 

Området er på omtrent 40 dekar og foreslås omdisponert fra LNF-formål til boligbebyggelse. 

 

Ut ifra flyfoto og Google Street View finner miljøavdelingen det sannsynlig at størsteparten av arealet 

består av lagurtbøkeskog, som er beskrevet som naturtype ovenfor. Det gjelder ikke fjellpartiet i øst 

av området. 

 

Miljødirektøren vurderer at utbygging av området kan med overveiende sannsynlighet skade 

naturverdier av nasjonal interesse. Miljødirektøren vektlegger hensynet til naturmangfoldet over 

hensynet til det lokale selvstyret med samme begrunnelse som beskrevet tidligere.  

 

Innsigelsen kan løses ved at det utføres ny kartlegging etter anerkjent metodikk, som grunnlag for ny 

vurdering av området, og at eventuelle funn av nasjonale og viktige regionale naturinteresser 

innarbeides og hensyntas planen.  

 

d. B21 Gryteveien 

Forslaget innebærer omdisponering av et område på 123 dekar fra LNF-formål til boligbebyggelse.  

 

Store deler av område har trolig innslag av lågurtbøkeskog og/eller lågurteikeskog, som begge er 

naturverdi av nasjonal interesse (begge faller innunder lågurtedelllauvskog, rødlistet sårbar VU), jf. 

T–2/16 punkt 3.6 Naturtyper andre strekpunkt. 

 

Miljødirektøren vurderer at utbygging av området kan med overveiende sannsynlighet skade 

naturverdier av nasjonal interesse. Miljødirektøren vektlegger hensynet til naturmangfoldet over 

hensynet til det lokale selvstyret med samme begrunnelse som beskrevet tidligere. 

 

Innsigelsen kan løses ved at det utføres kartlegging etter anerkjent metodikk, som grunnlag for ny 

vurdering av området, og at eventuelle funn av nasjonale og viktige regionale naturinteresser 

innarbeides og hensyntas planen.  

 

e. B28 Østerøyveien 

Området er på 13 dekar og omdisponeres fra LNF-formål til boligbebyggelse.  

 

Vurdert ut ifra flyfoto har deler av område forekomster av hule eiker, som er beskrevet ovenfor. 

Spesielt i søndre og midtre del av området. Det kan også være forekomst av lågurteikeskog på deler 

av arealet. 

 

Miljødirektøren vurderer at det er stort skadepotensial for naturkvaliteter av nasjonal interesse ved 

utbygging av området. Miljødirektøren vektlegger hensynet til naturmangfoldet over hensynet til det 

lokale selvstyret med samme begrunnelse som beskrevet tidligere.  

 

Innsigelsen kan løses ved at det utføres kartlegging etter anerkjent metodikk, som grunnlag for ny 

vurdering av området, og at eventuelle funn av nasjonale og viktige regionale naturinteresser 

innarbeides og hensyntas planen.  

 

f. N01 Haugan 

Området er omtrent 28 dekar og foreslås omdisponert fra LNF-formål til næringsformål.  
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Gjennom planområdet i nord renner Røbekk som munner ut i Merkedamselva. Bekken er registret 

som en vannforekomst i portalen Vann-nett (ID 014–159–R). Det er av nasjonal interesse at 

vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 

vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, jf. forskrift om rammer for 

vannforvaltningen (vannforskriften) §§ 4-7.  

 

Hensynet til bekken er ikke nærmere beskrevet i konsekvensutredningen. Miljødirektøren antar at 

realisering av området til næringsbebyggelse vil forutsette at Røbekk og noen mindre sideløp i 

planområdet blir lagt i rør. Bekkelukking innebærer en forverring av vannforekomstens økologiske 

tilstand og er i strid med miljømålene i vannforskriften. Et slik inngrep vil i så fall kreve grundige 

vurderinger etter forskriftens § 12, og hvor flere vilkår må være oppfylt, blant annet må 

samfunnsnytten ved inngrepet være større enn tapet av miljøkvalitet. Miljødirektøren skal vurdere 

innsigelse når et planforslag kommer i konflikt med kravene i § 12, jf. rundskriv T–2/16 punkt 3.7 

Vannmiljøkvalitet.  

 

Kommunen har i planforslaget ikke belyst eller vurdert forholdet til miljømål i vannforskriften og 

kravene i § 12, eller for øvrig begrunnet omdisponering av området ut ifra samfunnsnytte eller andre 

lokale hensyn. I lys av dette har miljødirektøren vektlagt hensynet til vannforvaltningen over 

hensynet til det lokale selvstyret.  

 

Innsigelsen kan løses ved at området innsnevres slik at inngrep i vannforekomsten unngås.  

 

g. N09 Borgeskogen 2 

Forslaget innebærer omdisponering av et areal på 113 dekar fra offentlig eller privat tjenesteyting til 

næringsformål.  

 

Arealet berør vilttrekk for store hjortevilt som går fra indre og vestre deler av Sandefjord over E18 

ved Ramsum, via Brunstad og over til Færder kommune. Dette er et viktig regionalt vilttrekk og er 

avgjørende for genetisk utveksling og på sikt opprettholdelse av store hjortevilt på østsiden av E18 i 

Sandefjord og i Færder. Kartlegging viser at overgangen brukes hyppig, jf. rapport 2110, Overvåking 

av viltoverganger med vilkamera, fra Norsk institutt for naturforskning (2022).   

 

Miljødirektøren skal vurdere innsigelse til planforslag som kommer i konflikt med områder som har 

en viktig funksjon som forflytnings- og spredningskorridor for arter, jf. rundskriv T-2/16 punkt 3.6 

Arter syvende strekpunkt. I konsekvensutredningen fremheves det at ytterligere nedbygging nord for 

eksiterende næringsområdet på Borgeskogen vil få negative konsekvenser for vilttrekket. 

Miljødirektøren påpeker også at det er brukt betydelige ressurser på å opprettholde og sikre 

vilttrekket.   

 

Statsforvalteren har i forbindelse med rullering av kommuneplanen (for Sandefjord og tidligere 

Stokke) og detaljreguleringsplaner gjentatte ganger pekt på den uheldige utviklingen i området hvor 

det gradvis bygges ut grøntarealer på bekostning av vilttrekket.  

 

Området ble avsatt til offentlig tjenesteyting for å ha areal til et regionalt fengsel ved rullering av 

kommuneplanen til tidligere Stokke kommune i 2015. Fylkesmannen (Statsforvalteren) hadde da 

innsigelse til omdisponeringen som kom i konflikt med hensynet til vilttrekket. Endringen ble 

deretter akseptert i lys av tiltakets store samfunnsnytte, med forutsetning at arealet skulle 

tilbakeføres til LNF-formål dersom det ikke ble tatt i bruk til fengselsformål. Ved rullering av 

kommuneplanen i 2019 foreslo Sandefjord å omdisponere arealet til næringsformål. Fylkesmannen 
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fremmet innsigelse til forslaget, og i meklingsmøte ble det enighet om at fengselsformålet skulle 

videreføres med fortsatt forutsetning om tilbakeføring til LNF, jf. bestemmelsene til gjeldende 

kommuneplan punkt 2.9.  

  

På den ene siden er området en utvidelse av eksisterende næringsområdet, som er et 

satsningsområde for kommunen. På den andre siden fremgår det i planbeskrivelsen til 

kommunedirektørens planforslag punkt 3.3.1 at kommunen i sum har en god næringsreserve, og at 

det er et stort potensial for bedre arealutnyttelse i eksisterende områder, blant annet ved 

Borgeskogen. På Borgeskogen oppgis det en næringsreserve på omtrent 285 dekar.  

 

Kommunen har ikke nærmere begrunnet forslaget om å omdisponere N09 til næringsformål, i strid 

med forutsetningen om at arealet skal tilbakeføres til LNF. Det er ikke konkretisert eller påvist et 

reelt behov, beskrevet forslagets samfunnsnytte eller andre lokale hensyn som taler for 

omdisponering. Miljødirektøren vektlegger i lys av dette hensynet til vilttrekket over hensynet til det 

lokale selvstyret. 

 

Innsigelsen kan løses ved at arealet videreføres til LNF-formål. Vi anbefaler også at vilttrekket 

synliggjøres som hensynssone. 

 

h. N11 Borgeskogen 4 

Området utgjør rundt 265 dekar og foreslås omdisponert fra LNF-formål til næringsformål. 

 

I området er det en forekomst av lågurtbøkeskog registrert i 2010 (ID BN00071317 i Naturbase). Som 

beskrevet ovenfor er naturtypen av nasjonal interesse. I planforslaget er forekomsten markert med 

LNF-formål og hensynssone midt i næringsområdet. Trolig er denne forekomsten noe mer utbredt 

enn registreringen viser, vurdert ut ifra flyfoto. Videre er det etter vår vurdering betydelig potensial 

for at andre deler av område inneholder naturverdier av nasjonal interesse, som ikke er avdekket 

ved kartlegging.  

 

I den forbindelsen nevner miljødirektøren at ved arbeidet med detaljregulering av Djupedal 

massedeponi nord for området N11, er det så vidt vi er kjent med nylig utført kartlegging etter NiN-

metoden som har avdekket en rekke lokaliteter av stor naturverdi som ikke tidligere var kjent.  

 

Miljødirektøren viser til det som er påpekt ovenfor om kommunens næringsreserve og potensial for 

bedre arealutnyttelse på Borgeskogen, og som er beskrevet i planbeskrivelsen punkt 3.3.1. Området 

N11 var ikke i kommunedirektørens planforslag, men ble inntatt ved førstegangsbehandlingen av 

planforslaget i formannskapet 6. september 2022. Kommunen har ikke begrunnet forslaget 

nærmere. Miljødirektøren vektlegger hensynet til naturmangfold over hensynet til det lokale 

selvstyret med samme begrunnelse som beskrevet ovenfor.  

 

Innsigelsen kan løses ved at det utføres kartlegging etter anerkjent metodikk, som grunnlag for ny 

vurdering av området, og at eventuelle funn av nasjonale og viktige regionale naturinteresser 

innarbeides og hensyntas planen.  

 

i. O03 Andebu bo- og behandlingssenter  

Forslaget innebærer at et areal på 14,6 dekar omdisponeres fra LNF-formål til offentlig eller privat 

tjenesteyting. Forslaget er en utvidelse av eksisterende område til bo- og behandlingstilbud. 

 

Deler av arealet består potensielt av lågurtbøkesog, som er beskrevet tidligere, og i sør er det mulige 

forekomst av hul eik. Arealet er sannsynligvis ikke kartlagt tidligere.  
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Miljødirektøren anerkjenner at det ligger betydelig samfunnsnytte i at kommunen har tilstrekkelige 

arealer til bo- og behandlingstilbud. Det fremgår imidlertid av planbeskrivelsen til 

kommunedirektørens planforslag at området ikke foreslås omdisponert fordi det vurderes å være 

potensiale for bedre utnyttelse av eksisterende arealer, jf. punkt 3.4.1. O03 ble inntatt ved 

førstegangsbehandlingen av planforslaget i formannskapet 6. september 2022. Kommunen har ikke 

begrunnet dette nærmere. I lys av dette finner miljødirektøren at kommunen ikke har påvist et reelt 

behov for å omdisponere arealet, at det foreligger øvrige lokale hensyn eller at forslaget utgjør en 

samfunnsmessig nytte som overveier sannsynlige ulemper for naturmangfold. Miljødirektøren 

vektlegger i lys av dette hensynet til naturmangfold over hensynet til det lokale selvstyre.  

 

Innsigelsen kan løses ved at det utføres kartlegging etter anerkjent metodikk, som grunnlag for ny 

vurdering av området, og at eventuelle funn av nasjonale og viktige regionale naturinteresser 

innarbeides og hensyntas planen.  

 

j. SP02 Parkering Engø båthavn 2 

Området er 0,9 dekar og forslås omdisponert fra LNF-formål til parkeringsareal.  

 

Det er en eldre naturtyperegistrering av strandeng og strandsump (ID BN00002161 i Naturbase). Ut 

ifra siste tilgjengelige foto på Google har strandlinjen en sammenhengende forekomst av naturtypen 

semi-naturlig strandeng. Naturtypen er rødlistet som sterkt truet EN og er av nasjonal interesse, jf. 

T–2/16 punkt 3.6 Naturtyper andre strekpunkt.  

 

Videre ligger forslaget svært nærme sjøen. Standsonevernet som fremgår av plan- og bygningsloven 

§ 1–8 første og andre ledd er en svært viktig nasjonal interesse, som gjør seg gjeldende med styrke i 

Sandefjord. Kommunen tilhører sone 1 i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjø (2021), hvor det er særlig press på strandsonearealene. Det er et nasjonalt 

mål at strandsonen i størst mulig grad skal være ubebygd. I lys av at det finnes et alternativ for 

parkeringsplass lengre vekk fra sjøen, finner miljødirektøren at SP02 bidrar til en bit for bit 

nedbygging av strandsonearealer i strid med interesser i strandsonen som direktøren er satt til å 

ivareta.  

 

Miljødirektøren kan ikke se at kommunen har begrunnet behovet, samfunnsnytte og andre lokale 

hensyn som gjør seg gjeldene og taler for omdisponering. I konsekvensutredningen er SP02 ikke 

anbefalt videreført på grunn av konflikt med blant annet naturverdier. Som nevnt er det foreslått et 

alternativt område for parkering, SP01, som i mindre grad er i konflikt med nasjonale interesser. I lys 

av dette har miljødirektøren vektlagt hensynet til naturmangfoldet over hensynet til det lokale 

selvstyret.  

 

Innsigelsen kan løses ved at området videreføres til LNF-formål. 

 

3.3. Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Miljødirektøren fremmer i medhold av plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd innsigelse til 

 

a. B13 Askjem – 110 dekar  

b. B18 Lingelemveien – 40 dekar  

c. B21 Gryteveien – 123 dekar   

d. B28 Østerøyveien – 13 dekar   

e. B44 Bentserødveien 31 – 12 dekar – (innsigelsen gjelder kun boligformål, ikke fritidsformål) 

f. Bestemmelser og retningslinjer punkt 2.7.1 b) 
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Grunnlaget for innsigelsen er at miljødirektøren finner at foreslåtte områder kommer i alvorlig 

konflikt med føringer gitt i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (SPR–BATP) 2014, jf. rundskriv T–2/16 punkt 3.4 Klima første avsnitt første, 

tredje og fjerde strekpunkt.   

 

Nærmere begrunnelse for innsigelsene: 

 

a. – e.  Boligområdene B13 Askjem, B18 Lingelemveien, B21 Gryteveien, B28 Østerøyveien og B44 

Bentsrødveien 31 

Forslaget innebærer omdisponering av nevnte områder fra LNF-formål til boligbebyggelse.  

 

SPR-BATP har som mål å blant annet at utbyggingsmønster bør fremme utvikling av kompakte byer 

og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer, jf. punk 3 annet avsnitt. Herunder at transportbehov begrenses og det 

tilrettelegges for miljøvennlige transportformer, at potensial for fortetting og transformasjon tas i 

bruk før nye utbyggingsområder tas i bruk og at utbygging styres mot sentrumsområder, jf. punkt 

4.2 og 4.3. 

 

Føringer er videre fulgt opp i Regional plan for bærekraftig arealbruk (RPBA), hvor det blant annet i 

retningslinjen R1 fremgår at «hovedvekten av all vekst i Vestfold skal skje som fortetting og 

transformasjon i eksisterende byer og tettsteder». I tråd med det er det gjennom RPBA definert en 

langsiktig utviklingsgrense (LUG) i samarbeid med kommunene, som avklarere langsiktig 

handlingsrom og hvor utvikling skal skje, jf. retningslinje R3.   

 

Samtlige områder ligger utenfor langsiktig utviklingsgrense (LUG). Områdene er lokalisert med 

relativt stor avstand til by og tettsteder og har dårlig kollektivdekning. B13 Aksjem ligger i nærheten 

av Andebu, men har dårlig kollektivdekning. Videre åpner bestemmelsene til kommuneplanen opp 

for en økt utnyttelsesgrad opp til 40 prosent BYA, for boligområder utenfor sentrum, jf. punkt 2.2.2.  

 

Samlet sett vil omdisponering av områdene fra LNF- til boligformål ha negative konsekvenser i strid 

med føringene i SPR–BATP redegjort for ovenfor. Forslaget er egnet til å motvirke fortetting i 

sentrumsområdene, og bidrar til byspredning og økt bilbasert transportbehov. Det er også uheldig 

sett opp mot klimamålsetningene som kommunen har vedtatt, om 40 prosent reduksjon i 

klimagassutslipp sammenliknet med 1990-nivå, jf. punkt 2 i planbeskrivelsen.  

 

I planbeskrivelsen fremgår det at kommunens boligreserve er god og at det foreslås få nye byggefelt 

i kommunedirektørens planforslag. Områdene (B13, B18, B21, B28 og B44) ble tatt inn i planforslaget 

ved formannskapets førstegangsbehandling av forslaget 6. september 2022. Kommunen har ikke 

begrunnet dette nærmere. Kommunen har ikke påvist et reelt behov, konkretisert samfunnsnytte 

ved forslagene eller øvrige lokale hensyn som taler for omdisponering, helhetlig eller for de enkelte 

boligområdene. Miljødirektøren har vektlagt statlige og regionale føringer over hensynet til det 

lokale selvstyret. 

 

Innsigelsen kan løses ved at kommunen tar B13, B18, B21, B28 og B44 ut av planforslaget og 

viderefører områdene til LNF-formål.  

 

f. Bestemmelser og retningslinjer punkt 2.7.1 b) 

Bestemmelsen gjelder områder avsatt til kombinert bebyggelse, og definerer blant annet hvilken 

type handel som tillates i en rekke områder. Bestemmelsen er uklar, men slik den er utformet og 
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miljødirektøren forstår den, åpner planforslaget i prinsippet opp for en ubegrenset etablering av 

handel i områdene, som alle ligger utenfor sentrumsformål i kommuneplanen.  

 

I bestemmelsene til gjeldende kommuneplan heter det i punkt 2.7.2 at det i områdene «tillates ikke 

økning av handelsarealet frem mot 2031», med unntak av områdene Hegna #4 og Pindsle # 6 hvor 

det er gitt egne kvoter. I planforslagets bestemmelser punkt 2.7.1 b) annet avsnitt er ordlyden endret 

fra «tillates ikke» til at det i områdene «bør det ikke tillates økning av handelsarealet frem mot 2035» 

[vår utheving]. Endringen i ordlyden er liten, men kan ha store konsekvenser. En «bør»-bestemmelse 

åpner i praksis for en ubegrenset økning i handel, som gjeldende bestemmelse strenger for.  

 

På samme måte som i gjeldende bestemmelser er det i forslagets 2.7.1 b) gjort unntak for Hegna #4 

og Pindsle #6 hvor det er angitt en kvote i antall kvadratmeter.  I fjerde avsnitt står det imidlertid at 

etablering av «plasskrevende varer og plasskrevende konsept på områdene Hegna # 4, Pindsle # 6, 

Heimdal # 27, Bekkeveien # 28 og Sundland # 5 kan tillates uavhengig av begrensninger i 

handelsareal» [vår utheving]. Så vidt vi kan forstå innebærer det at det ikke er noen begrensninger 

for etablering av slik handel i noen av områdene som er listet opp i bestemmelsens bokstav a) og b).  

 

Det samme gjelder for øvrig også dagligvarehandel, jf. tredje avsnitt. Det er svært uheldig, men er så 

vidt vi kan se en videreføring av gjeldende planbestemmelse som ble rullert i 2019 slik at innsigelsen 

omfatter ikke tredje avsnitt. Vi fraråder likevel en slik ubegrenset åpning for dagligvarehandel og ber 

kommunen revurdere innholdet også i tredje avsnitt.  

 

Som nevnt ovenfor at har SPR-BATP føringer om at utbyggingsmønster bør fremme utvikling av 

kompakte byer og tettsteder, jf. punkt 3. I punkt 4.5 står det videre at «det skal legges til rette for at 

handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige tjenestetilbud kan lokaliseres ut 

fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og 

kollektivknutepunkter».  

 

I RPBA er det i regional planbestemmelse 1 slått fast at «etablering av handelsvirksomhet med et 

samlet bruksareal på over 3 000 kvm eller utvidelse til over 3 000 kvm samlet bruksareal er bare 

tillatt i by- og større tettstedssentre eller andre områder for handel, slik disse er lokalisert og 

avgrenset i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan, jf. R6 og R7». Områdene ligger 

utenfor sentrumsformål i kommuneplanen, og i retningslinjene R7 i RPBA fremgår det at for «andre 

områder for handel avsettes etter en overordnet planmessig avklaring med tilhørende 

handelsanalyse». Handelsanalysen skal blant annet ta for seg påvirkning av handelstilbud i sentrum 

og transportomfanget, dersom det planlegges for handel utover 3 000 kvm, jf. side 58 i 

planbeskrivelsen til RPBA.   

 

Bestemmelsen i 2.7.1 b) ble endret ved formannskapets vedtak 6. september 2022, og det er etter 

det ikke gjort ny handelsanalyse. Derimot vises det i planbeskrivelsen, som ligger til grunn for 

kommunedirektørens planforslag, til at de negative konsekvenser for kommunens 

sentrumsområder ved økt handel utenfor sentrum er godt dokumentert, med henvisning til analyse 

utført av InsightOne Nordic AS i 2018, jf. punkt 3.3.3.  

 

Innholdet i planforslagets bestemmelse punkt 2.7.1 b) omtalt ovenfor kan etter miljødirektørens 

vurdering gi betydelige negative konsekvenser. Områdene ligger som nevnt utenfor 

sentrumsavgrensingen for by og tettsteder i kommunen. Forslaget er egnet til å svekke 

sentrumsstrukturen i Sandefjord, og er i strid med statlige føringer om å fremme kompakte byer og 

tettsteder. Kommunen har ikke begrunnet forslaget nærmere ut ifra forslagets samfunnsnytt eller 
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andre lokale hensyn. Miljødirektøren har vektlagt statlige og regionale føringer over hensynet til det 

lokale selvstyret. 

 

Innsigelsen fra miljødirektøren omfatter ordlyden «bør det ikke tillates økning av handelsarealet 

frem mot 2035» i b) annet avsnitt, og bestemmelsens fjerde avsnitt. Innsigelsen kan løses ved at 

bestemmelsen endres slik at handel utenfor sentrum begrenses i tråd med føringene i SPR-BATP. 

 

 

4. Faglige råd fra Statsforvalterens fagavdelinger 

 

4.1. Samfunnssikkerhet og beredskap 

Det er som en del av konsekvensutredningen utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser på et grovere 

og overordnet nivå, hvor mulig risiko påpekes, men reell fare ikke avklares. Forutsatt at det 

gjennomføres ytterligere og mer detaljerte analyser av risiko- og sårbarhetsforhold på 

reguleringsplannivå, er det i utgangspunktet tilstrekkelig for den overordnede planen, jf. rundskriv 

H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling side 10. 

 

I planen åpnes det imidlertid for utbygging og fortetting i store deler av kommunen uten krav om 

regulering. I bestemmelsene punkt 1.1.1 bokstav i) og bokstav n) fremgår det at «innenfor 

eksisterende områder for boligbebyggelse» og «innenfor bestemmelsesområde fortetting for 

leilighetsbygg #F1 til F#5» er det ikke krav til reguleringsplan for tiltak som «ikke medfører mer enn 

seks (6) boenheter per eiendom […]».  

 

I rundskriv H-2/18 heter det at «dersom tiltak skal kunne realiseres direkte med hjemmel i 

kommuneplanens arealdel må kommunen ha sikret at krav om kartlegging, risikovurdering og 

oppfølging på reguleringsplannivå er ivaretatt gjennom kommuneplanprosessen».  

 

Bestemmelsene i punkt 1.1.1 bokstav i) og bokstav n) retter seg mot eksisterende byggeområder og 

bestemmelsesområder for fortetting. Kommunen har ved rulleringen av planen ikke synliggjort om 

det er foretatt vurderinger knyttet til hvorvidt risiko- og sårbarhetsforhold er tilstrekkelig avklart for 

områdene hvor det åpnes for utbygging direkte fra kommuneplanen. Etter vår vurdering er 

hensynet til risiko- og sårbarhetsforhold mangelfullt ivaretatt i planforslaget.  

 

Kommunen bør sørge for at det utarbeides tilstrekkelig og dekkende vurderinger av risiko- og 

sårbarhet for de områdene hvor kommunen ønsker at det skal være mulig å realisere tiltak direkte 

fra kommuneplanens arealdel.  

 

Vi er for øvrig blitt kjent med at det i planforslaget ikke er innarbeidet hensynssone for flom, og at 

NVE derfor vil fremme innsigelse til forslaget. Vi stiller oss bak innsigelsen fra NVE i deres brev 4. 

november 2022, og forutsetter at kommunen følger opp dette ved å innarbeide hensynssone for 

områder som et flomutsatt.  

 

4.2. Klima 

I planbeskrivelsen punkt 3.1.7 og 3.1.8, og i Notat – konsekvenser av formannskapets vedtak, 

omtales beregninger av klimagassutslipp og oppgis i antall CO2-ekvivalenter. Det er noen uklarheter 

i tallene som oppgis i henholdsvis planbeskrivelsen og hvordan de er gjengitt i notatet, som vi ikke 

kan se samsvarer (særlig næring, hvor det i planbeskrivelsen ikke er oppgitt slikt regnskap). Dersom 

notatets beskrivelse legges til grunn forstår vi det slik at anslått utslipp for nye foreslåtte 

boligområder er 26 000 tonn CO2-ekvivaltenter, og for næringsområder 23 500 tonn CO2-
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ekvivalenter. Samtidig opplyser kommunen at tilbakeføring av en rekke byggeområder til LNF-formål 

vil gi en besparelse/gevinst på omtrent 22 500 tonn CO2-ekvivalenter.   

 

Miljøavdelingen finner det lite treffende å omtale tilbakeføring av byggeområder for boligformål til 

LNF-formål som en klimabesparelse, eller klimagevinst. Ved å ikke realisere boligområdene 

opprettholder man karbonlagring som den er i dag, men det gir ikke en forbedring fra dagens 

situasjon og er således ingen gevinst. Dersom alle planlagte områder blir realisert, og områdene 

som er planlagt tilbakeført LNF-formål blir stående, får kommunen anslagsvis et utslipp på 26 000 

tonn CO2-ekvivalenter for boligområder og 23 500 tonn CO2-ekvivalenter for næringsområder, og 

ingen reell gevinst eller besparelse, slik det fremstilles. Dersom ingen områder ble tilbakeført til LNF-

formål ville riktignok utslippet potensielt vært enda større.  

 

 

4.3. K01 Vestfold golfklubb – omdisponering av myr 

Området er i kart vist som myr (Sjestokkmyra). Myr lagrer karbon, demper flom og overvann, frigir 

vann til området rundt i tørre perioder, renser vann, og er levested for mange planter og dyr. Å 

hindre nedbygging av myr er et viktig klimatiltak. I fylkeskommunens Regonal planstrategi for Vestfold 

og Telemark 2020-2024 er det å ta vare på spesielt karbonrike areal som gammelskog og myr blant 

tiltakene for å nå FNs bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene. Statlige planretningslinjer for 

klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) fremhever betydningen av å ta vare på myr i 

arealplanleggingen for å dempe effektene av klimaendringer.  

 

 

4.4. Landbruk 

 

Generelt 

Landbruksavdelingen registrerer at kommunen med planforslaget tilbakefører betydelige arealer fra 

bebyggelsesformål til LNF-formål. Herunder områder som berører landbruksinteresser. Det er svært 

positivt og landbruksavdelingen berømmer denne delen av planforslaget.   

 

B19 Krokemoveien og B24 Kroken vest 

Området utgjør ca. 138 dekar, ligger innenfor LUG, og foreslås omdisponert fra LNF-formål til 

boligbebyggelse. Området består i hovedsak av dyrkbar jord, samt ca. 6 dekar fulldyrka jord.  

 

Med henvisning til nasjonale jordverninteresser fraråder landbruksavdelingen at området 

omdisponeres til boligbebyggelse i herværende rullering av kommuneplanen. Det vises til føringene i 

RPBA retningslinje R9 der det fremgår «[i]nnenfor langsiktig utviklingsgrense utnyttes fortettings- og 

transformasjonspotensialet og andre arealer avsatt til utbyggingsformål, før det åpnes for 

formålsendring av dyrka og dyrkbar mark, og at «[o]mdisponering av dyrka og dyrkbar mark skal 

skje så sent som mulig i planperioden». 

 

B28 Østerøyveien 

Området utgjør ca. 13 dekar, ligger utenfor LUG, og foreslås endret fra LNF-formål til 

boligbebyggelse. Området grenser til dyrka jord i vest, øst, nord og sør. 

 

Med henvisning til nasjonale jordverninteresser fraråder landbruksavdelingen at området 

omdisponeres til boligbebyggelse, da forslaget legger opp til en uheldig utbyggingsretning som kan 

legge press på videre utbygging og omdisponering av de tilgrensede arealene med dyrka jord. 

 

B13 Askjem 
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Området utgjør ca. 110 dekar, ligger utenfor LUG, og foreslås omdisponert fra LNF-formål til 

boligbebyggelse. Innenfor området er det registrert ca. 1,2 dekar dyrkbar jord.  

 

Med henvisning til nasjonale jordverninteresser fraråder landbruksavdelingen at arealet med 

dyrkbar jord omdisponeres til boligbebyggelse. 

 

K01 Vestfold golfklubb 

Området utgjør ca. 5 dekar. I planforslaget er området foreslått endret fra LNF-formål til 

idrettsanlegg. Arealet består i sin helhet av dyrkbar jord. 

 

Med henvisning til nasjonale jordverninteresser anbefales det at kommunen sikrer at arealet 

tilbakeføres til LNF-formål, dersom driften av golfbanen opphører. 

 

O07 Vesterøya skole (tomt sør) 

Landbruksdirektøren har etter en konkret helhetsvurdering, der de nasjonale jordverninteressene er 

veiet opp mot de vesentlige samfunnsinteressene i saken og hensynet til det lokale selvstyret, valgt å 

ikke fremme innsigelse til forslaget. Landbruksdirektøren fraråder likevel kommunen å omdisponere 

landbruksarealene, og viser til våre tidligere uttalelser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for 

ny skole, datert henholdsvis 26. mars 2021 og 29. november 2021.  

 

Ny vei Tassebekk – Torp 

I planforslaget er det tegnet inn en ny vei fra Tassebekk til Torp flyplass. Slik landbruksavdelingen 

forstår forslaget er den nye veien i all hovedsak tegnet i grensen til båndleggingssonen for ny 

jernbanetrase. I muntlig dialog med kommunen opplyses det kommunens intensjon er at 

planleggingen av den aktuelle veien skal skje i sammenheng med reguleringen av den nye 

jernbanetraseen.  

 

Landbruksavdelingen legger dette til grunn, og forventer at kommunen minimerer omdisponeringen 

av dyrka og dyrkbar jord til et absolutt minimum. Landbruksdirektøren tar forbehold om at det kan 

være aktuelt å fremme innsigelse til en eventuell reguleringsplan, dersom disse to nevnte 

samferdselsprosjektene ikke vurderes samlet med tanke på valg av trasevalg og forslagene ikke 

ivaretar hensynet til det nasjonale jordvernhensynet i tilstrekkelig grad.  

 

Bestemmelsene punkt 1.5 første avsnitt siste kulepunkt 

Med henvisning til nasjonale jordverninteresser, som omfatter både dyrka og dyrkbar jord, 

anbefales det at bestemmelsens krav til matjordplan skal gjelde både for utbygging på dyrka og 

dyrkbar jord. 

 

Bestemmelsene punkt 2.2.1 Uregulerte boligområder på dyrket mark  

Med henvisning til nasjonale jordverninteresser, som omfatter både dyrka og dyrkbar jord, bes det 

om at retningslinjenes føringer også skal gjelde for dyrkbar jord.  

 

 

4.5. Naturmangfold 

 

B09 Vestre Thuve 

Området B09 Vestre Thuve berører vilttrekk. I konsekvensutredningen påpekes det at trekket er 

svært viktig for å opprettholde genetisk variasjon i hjortebestanden i områdene mellom Hjertås, 

Østerøya og Vesterøya. Vilttrekket er av vesentlig regional betydning etter vår vurdering. Enhver 

nedbygging i området og langs Raveien vil være negativt for trekket og bidra til stadig økt press på 
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gjenstående arealer. Miljødirektøren har valgt å ikke fremme innsigelse til forslaget, men fraråder 

kommunen å avsette området til boligformål.  

 

O07 Vesterøya skole 

I området avsatt til ny skole på Vesterøya, O07 Vesterøya skole, er det etter vår vurdering potensial 

for naturverdier av nasjonal interesse og området er mangelfullt kartlagt. Miljøavdelingen har 

påpekt dette ved varsel om oppstart av detaljregulering av området.  Etter vår vurdering kan deler av 

arealet bestå av lågurteikeskog eller lågurtbøkeskog, som begge er rødlistet som sårbar VU, og det 

kan være forekomster av den utvalgte naturtypen hule eiker. I lys av tiltakets samfunnsnytte har 

miljødirektørens valgt å ikke fremme innsigelse.  

 

Direktøren forutsetter imidlertid at naturmangfold kartlegges nærmere etter anerkjent metode i 

forbindelse med detaljregulering av ny skole, slik vi også har gitt tilbakemelding om ved varsel om 

oppstart av reguleringsarbeidet. Miljøavdelingen tar forbehold om at vi da vil vurdere kommende 

reguleringsplanforslag opp mot eventuelle funn av naturverdier ved offentlig ettersyn av 

reguleringsplanen. Dersom det avdekkes naturverdier av nasjonal interesse forventer vi at det søkes 

løsninger som ivaretar disse. 

 

 

4.6. Vannforvaltning 

Området B11 Hoksrødveien ligger nært til en bekk som renner syd til en gren av Døvlebekken. 

Terrenget i planområdet heller bratt ned mot bekken. Døvlebekken er i portalen Vann-nett registert 

med moderat økologisk tilstand, som er utilfredsstillende opp mot miljømålene i vannforskriften, jf. 

§ 4.    

 

Miljøavdelingen finner at utbygging av B11 Hosrødveien er uheldig for vassdraget fordi faren for økt 

avrenningsintensitet er overhengende. Vi kan vanskelig se at overvannet kan fordrøyes på en 

tilfredsstillende måte på den beskjedne tomten som strekker seg helt ned til bekken. Den østre 

delen av tomten som ligger inntil Hoksrødveien har vesentlig mindre helning. Etter vår vurdering bør 

utbygging avgrenses til at bygninger ligger på linje med eksisterende boliger på naboeiendom mot 

nord.  

 

Utbygging ned mot bekken vil dessuten kunne skade kantvegetasjonen, jf. vannressursloven § 11. 

Miljøavdelingen forstår det slik at i lys av bestemmelsene til arealdelen punkt 1.6.1 c) om 

vegetasjonssone på femten meter til vassdrag, vil kravet der uansett begrense utbyggingen på 

arealet ned mot bekken. Slik vi ser det er det enda en grunn til å innskrenke området som avsettes 

til bolig i kommuneplanen.  

 

 

4.7. Støy 

Flere boligområder i planforslaget er betydelig utsatt for støy. Eksempelvis ligger områdene B05 

Fevangstien og B09 Vestre Thuve i sin helhet i gul støysone. Ifølge Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442/2021, er gul støysone en vurderingssone hvor det må planlegges godt for å 

oppnå tilfredsstillende støyforhold og at ved tvil om et område er egnet for støyfølsomt bruksformål 

skal det avklare på kommuneplannivå, jf. blant annet punkt 3.1.2.  

 

Vi kan ikke se at kommunen har gjort noen vurderinger knyttet til støyutsatte områder ut over å 

påpeke at området er støyutsatt. Miljøavdelingen finner det tvilsomt om områdene overhodet er 

egnet for utbygging av støyfølsom bebyggelse, og anser ikke at hensynet til støy er avklart i arbeidet 

med kommuneplanen. Vi forutsette at føringene i T-1442/2021 legges til grunn for regulering av 
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områdene og minner om at vesentlige avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelse fra 

miljødirektøren, jf. punkt 7.  

 

Videre har kommunen ikke vurdert i hvilken grad nye næringsområder vil påvirke omkringliggende 

områder med støyfølsom bebyggelse. I konsekvensutredningen er det kun vurdert om 

næringsområdene ligger i en støysone og er støyutsatt. Det er lite treffende. Det er først og fremst 

økt støy for omkringliggende områder som vil være problematisk. Flere av områdene er kommunen 

dessuten godt kjent med hvilken aktivitet som planlegges, eksempelvis K13 Kullerød øst. Det samme 

gjelder også enkelte områder avsatt til andre formål, som O01 Trollåsveien 199 og O04/O05 Enga 

renseanlegg alternativ 1 og 2.  

 

Etter miljøavdelingens vurdering vil flere av områdene med stor sannsynlighet føre til økt 

støybelastning for støyfølsom bebyggelse i nærheten. Det er mangelfullt vurdert og avklart i 

kommuneplanforslaget. Vi forutsette at føringene i T-1442/2021 legges til grunn for regulering av 

områdene og minner om at vesentlige avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelse fra 

miljødirektøren, jf. punkt 7.  

 

Før øvrig bemerker miljøavdelingen at bestemmelsen til arealdelen i punkt 5.1.1 bokstav a) etter vår 

vurdering er i strid med støyretningslinjen og bør endres. I bestemmelsen heter det at «i de røde 

sonene kan etablering av ny støyfølsom bebyggelse kun vurderes i sentrumsnæreområder og andre 

fortettingsområder langs kollektivtrase» (vår understrekning). I støyretningslinjen står det blant 

annet følgende om rød støysone i punkt 3.1.3: 

 

«Utvikling av sentrums- og fortettingsområder samt kollektivknutepunkter i samsvar med 

målsettingene i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 

transportplanlegging (SPR-BATP) kan likevel gi grunnlag for å vurdere utbygging i rød 

støysone. Utbygging i rød støysone bør ikke tillates utenfor disse prioriterte sentrums- og 

utviklingsområder angitt i kommuneplan.»  

 

Ordlyden «andre fortettingsområder langs kollektivtrase» i kommunens bestemmelse åpner for 

utbygging i rød støysone i langt større grad enn støyretningslinjens intensjon om at slik utbygging 

skal begrenses til prioriterte sentrums- og utviklingsområder angitt i kommuneplanen. 

Bestemmelsen er etter miljøavdelingens vurdering klart i strid med føringene i støyretningslinjen. Vi 

anbefaler kommunen å vurdere formuleringen nærmere og at den endres i tråd med retningslinjen. 

 

Så vidt vi kan se er det hverken i gjeldende plan eller ved rullering av planen gjort konkrete 

vurderinger knyttet til arealbruk i rød støysone. I støyretningslinjen går det tydelig fram av punkt 

3.1.3 at dersom kommunen ønsker støyfølsom bebyggelse i rød støysone så skal det begrunnes og 

kommuneplanen skal vise de områdene der det tillates. Videre skal det vurderes om andre forhold 

av betydning for helse og bokvalitet er gode nok. Selv om forslaget til ny arealdel ikke omfatter nye 

områder som i vesentlig grad berøres av rød støysone, er støy en kjent utfordring for flere områder i 

kommunen, og av såpass stor betydning for helse at det med fordel kunne vært vurdert helhetlig for 

eksisterende områder på overordnet plannivå.   

 

Miljøavdelingen bemerker for ordens skyld at vi forutsetter at føringene i T-1442/2021 legges til 

grunn for detaljregulering av områder som berøres av rød støysone, og at vesentlige avvik fra denne 

kan gi grunnlag for innsigelse. 
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4.8. Barn og unges interesser 

Planforslaget som ble vedtatt ved førstegangsbehandling innebærer en liten, men vesentlig endring 

for krav til lekeareal. I forslagets bestemmelse punkt 1.8.1 bokstav b) står det om krav til lekeareal i 

sentrum at «1/3 av arealet i 1.8.1 a) bør opparbeides som lekeareal» (vår understreking). I gjeldene 

bestemmelse står det at en tredjedel av arealet «skal» opparbeides som lekeareal.  

 

Endringen i ordlyden fra «skal» til «bør» har potensielt store konsekvenser for barn og unge. 

Ordlyden «bør» er i praksis ikke et krav, men bærer mer preg av en retningslinje. Vi kan ikke se at 

kommunen har gjort noen vurdering av hvilke konsekvenser forslaget innebærer.  

 

Videre innebærer planforslaget så vidt vi kan se en ny bestemmelse i punkt 1.8.2 Boligområder 

innenfor fortettingssonen bokstav h), om at «areal smalere enn 4 meter» ikke skal medregnes i 

arealkravet til leke- og uteoppholdsareal. Slik vi ser det kan det medføre at arealer som er fra fire 

meter i bredde og oppover ansees som gode nok som lekeareal. Miljøavdelingen mener at 

lekearealer må vurderes konkret i de enkelte tilfeller, men at arealer ned mot fire meter generelt vil 

være for smale og lite egnet som lekeplass. Det er uheldig hvis bestemmelsen åpner for en slik 

praksis.  

 

Det følger av Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR – barn 

og unge) punkt 4 at kommunen skal vurdere konsekvenser for barn og unge i planleggingen. Videre 

går det frem av punkt 5 at bokstav b at «i nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde 

seg og skape sitt eget lekemiljø» og at det forutsetter blant annet at arealene «er store nok og egner 

seg for lek og opphold». 

 

Endringene i bestemmelsene er egnet til å undergrave føringene i RPR-barn og unge, og kan føre til 

at kravene i punkt 5 ikke oppfylles. Miljøavdelingen fraråder at kommunen vedtar endringene. 

 

 

4.9. Gravplass 

 

Fortetting 

Gravplassens særegne funksjon skal ivaretas på en verdig måte, særlig som sted for gjennomføring 

av gravferd, sorgbearbeidelse og som minnested. 

 

Kommuneplanen legger som nevnt opp til fortetting uten at det kreves reguleringsplan for tiltak som 

omfatter opp til seks boenheter. Slik forslaget foreligger, vil fortettingen kunne ha vesentlige 

konsekvenser for gravplassene som sørgested. Etterlatte og andre sørgende i en sårbar situasjon, 

må kunne skjermes fra direkte innsyn. 

  

Det bør derfor vurderes om det er hensiktsmessig å legge inn buffersone med tilhørende 

bestemmelser der bebyggelsen grenser inn mot gravplassene. Dette er særlig aktuelt ved Orelund 

gravlund (særlig sør og øst) og Ekeberg gravlund (særlig sør). Bestemmelser for det nærmeste 

naboskapet bør omfatte blant annet byggehøyde og utforming (verandaer, terrasser, stuevinduer og 

lignende). Se også gravplassforskriften § 2.  

Når det gjelder fortettingen ellers, bør gravplasser legges inn som eget punkt (bokstav) under 

bestemmelsen punkt 1.1.1 For alle områdene gjelder. For eksempel slik: «Det skal vises hensyn til 

gravplassene med skjerming mot innsyn og støy slik at gravplassenes funksjon og egenart bevares.» 
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Eventuelt kan det vurderes om det er bedre å lage egne bestemmelser for grav- og urnelund, for 

eksempel som punkt 1.15. 

Hensynssone kulturmiljø (H570) 

Gravplass inngår ofte i et område med fredet/listeført kirke eller andre verneverdige kulturminner, 

kulturmiljøer og landskap, slik at gravplassen/kirkestedet som hovedregel bør avsettes som 

hensynssone. Vi gjør oppmerksom på at byggegrensen omkring kirkene i spredtbygde områder ble 

fjernet da kirkeloven ble opphevet fra 1. januar 2021, jf. § 21 i den tidligere loven. Det er nå opp til 

kommunen gjennom de ordinære planprosessene, å ta vare på kirkestedenes og gravplassenes 

omgivelser. 

 

Det er lagt inn hensynssone kulturmiljø ved Stokke kirkested, Sandar kirkested og Høyjord kirkested. 

Disse virker hensiktsmessige. Hensynsonen knyttet til aksen med Sandefjord kirke, bør videreføres 

slik at også kulturmiljøverdiene til Sandefjord kirkegård inngår. 

Båndleggingen knyttet til de automatisk fredede kirkene og middelaldergravplassene ved Kodal, 

Skjee og Andebu, fanger ikke opp de sårbare helhetlige kulturmiljøene på kirkestedene. 

Omgivelsene bør omfattes av hensynssone kulturmiljø. 

Ekeberg kapell har høy kulturminneverdi. Tilkomsten og arealet omkring kapellet bør markeres med 

hensynssone kulturmiljø.  

Vi gjør oppmerksom på at en del av Arnadal kirkegård er fra middelalderen og automatisk fredet 

etter kulturminneloven. Dette bør legges inn i plankartet. Den foreslåtte hensynsone landskap virker 

hensiktsmessig. 

Planformålet grav- og urnelund  

Formålet grav- og urnelund er benyttet der det er gravplasser og krematorium. Det er bra. Kirkene 

og gravkapellene er skilt ut og gitt formål offentlig og privat tjenesteyting. Gravkapellene bør 

imidlertid inngå som en del av formålet grav- og urnelund siden gravkapell er «bygning på 

gravplasser» etter gravplasslovens bestemmelser, jf. §§ 3 og 4. Dette gjelder kapellene på Ekeberg 

gravlund, Orelund gravlund og Sandefjord kirkegård. Kirkene har andre rammer når det gjelder 

forvaltning og bruk. 
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