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Kommentarer fra Justis- og vergemålsavdelingen – forslag til 

bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanen for Sandefjord 

kommune (2023-2035) 

Statsforvalteren har mottatt kommuneplanen i Sandefjord for uttalelse/kommentarer. 

 

Justis- og vergemålsavdelingen har gjennomgått Sandefjord kommunes høringsforslag til utfyllende 

bestemmelser og retningslinjer for ovennevnte plan. Vi ønsker å komme med råd når det gjelder 

innhold, utforming og ordlyd i forslaget. Vi gjør oppmerksom på at vår gjennomgang ikke er en 

uttømmende vurdering av alle forhold en plan kan, må og bør inneholde, og er heller på ingen måte 

en fullstendig kontroll av gyldigheten av planen.  

De utfyllende bestemmelsene til arealdelen er et viktig styringsverktøy for kommunen, og angir 

rammer for den fremtidige arealutviklingen. Bestemmelsene er bindende og angir hvilke vilkår et 

tiltak må oppfylle for det det skal kunne gjennomføres, hva som er tillatt og hva som er forbudt. 

Bestemmelsene bør være klare og tydelige og være enkle å forstå og bruke. Kommunen bør unngå 

utpregede skjønnsmessige bestemmelser som kan by på tolkningstvil. Der bestemmelsene er 

skjønnsmessige bør det være retningslinjer som beskriver nærmere hva slags tolkningsmomenter 

som skal vektlegges. Gode og gjennomtenkte bestemmelser vil også gjøre byggesaksbehandlingen i 

kommunen lettere. Vi ser at kommunen i flere bestemmelser viser til skjønnsmessige vurderinger. 

Eksempler på slike skjønnsmessige bestemmelser er: 

- 1.6.3 

- 1.6.4 

- 1.8.1 bokstav f) 

- 1.8.2 bokstav e) 

- 1.8.3 

- 1.9 bokstav k) 

- 2.2.6 

- 2.3.2 

- 2.3.3 

- 2.7.1 bokstav b) 

- 3.2 bokstav e) 

- 5.4.1 

- 5.4.2 

- 5.4.3 

- 5.4.4 

- 5.4.6 
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Kommunen bør gå igjennom de foreslåtte planbestemmelser og vurdere de skjønnsmessige 

bestemmelsene på nytt i lys av det vi har skrevet ovenfor.  

Kommunen står ikke fritt til å vedta bestemmelsenes innhold. Disse må ha hjemmel i plan- og 

bygningsloven, og kan ikke gå utover rammene av loven med tilhørende forskrifter. Bestemmelsene 

kan ikke være i strid med pbl. eller forskrifter med hjemmel i denne loven. Bestemmelsene som er i 

strid med regelverket vil være ugyldige. Bestemmelsene må ha grunnlag i pbl. og kan ikke gå utover 

rammene til loven.  

Kommunen har f.eks. ikke adgang til å vedta saksbehandlingsregler utover det som følger av pbl. 

Adgangen til å gi rettslig bindende bestemmelser er uttømmende angitt i pbl. §§ 11-8 til 11-11. I vår 

gjennomgang ser vi at kommunen flere steder i planen foreslår saksbehandlingsregler. Eksempler 

på dette finnes i: 

- § 1.1.1 bokstav n11) 

- § 1.8 

- § 1.9 d) og g) 

- § 1.10 bokstav e) 

- § 1.11.6 

- § 1.12  

 

Vi bemerker at krav til dokumentasjon i byggesøknader finnes i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 

2, 3 og 4 og i byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 5 og 10. SAK10 kapittel 12 gir en mer detaljert 

beskrivelse av ansvar og plikter for blant annet dokumentasjon. Krav til søknaders innhold følger av 

SAK10 § 5-4. Vi presiserer også at krav til uteoppholdsareal fremgår av TEK17 § 8-3. Krav til 

utomhusplan er særskilt nevnt i veiledningen til første ledd og vi viser til denne. 

 

Kommunen bør gå igjennom de foreslåtte planbestemmelsene som inneholder 

saksbehandlingsregler og vurdere om de skal tas ut av planen.    

Vi viser også til Veileder til kommuneplanens arealdel fra Kommunal- og distriktsdepartementet 

datert 18.03.2022 som vi håper er et nyttig verktøy i kommunenes planarbeid. Det fremgår der at 

kriterier som brukes i bestemmelser, må ha et konkret innhold. Dette gjelder spesielt forbuds- og 

plankravbestemmelser samt bestemmelser om omfang og lokalisering. Bestemmelsene må vise til 

forhold som kan kvantifiseres eller dokumenteres, slik at de har et faktisk og rettslig innhold.  

Veilederen sier også noe om hvordan retningslinjer til planen skal brukes: 

Det kan knyttes veiledende og mer uformelle retningslinjer til planen, som ikke er forankret 

i plan- og bygningsloven, som for eksempel i forbindelse med planbeskrivelsen. De vil gi 

ytterligere holdepunkter for hvordan enkeltsaker skal behandles med dekning i arealdelen. 

Slike retningslinjer brukes for å klargjøre 

 

• hvordan det faktiske og det rettslige planinnholdet er å forstå 

• hvordan planbestemmelsene kan påregnes praktisert 

• kommunestyrets instruksjoner til politiske utvalg og administrasjon som skal følge 

opp planen  

 

Retningslinjer er ikke juridisk bindende; de har bare veiledende og informerende karakter. 

Retningslinjer må ikke være i strid med rettslig bindende bestemmelser. Avslag på søknader kan 

ikke begrunnes i retningslinjene. 
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Retningslinjene kan gi visse føringer for rettslig og planfaglig vurdering av de enkelte 

arealformålene, hensynssonene og bestemmelsene. 

 

Kommunen bør unngå generelle henvisninger til andre lover og forskrifter som gjeldende 

bestemmelser. Dette kan medføre at planen blir uklar dersom de aktuelle lovene det henvises til blir 

endret og det i planen er vist til bestemmelser som ikke lenger står i loven. Dersom en viser til annet 

regelverk, f.eks. kulturminneloven, naturmangfoldloven og veglova, vil det være reglene slik de lød 

da kommuneplanen ble vedtatt som blir gjeldende og ikke senere endringer. Dersom kommunen 

har som formål å benytte seg av bestemmelser i andre lover og forskrifter så bør dette budskapet bli 

tatt inn som en retningslinje. Dette bør blir tatt inn i planen som en retningslinje som er begrunnet i 

at dersom loven blir endret, så vil det være bestemmelsene på vedtakingstidspunktet for 

kommuneplanen som er gjeldende.   

 

Alternativt, dersom innholdet i annet lovverk skal gjøres rettslig bindende for planene, bør 

kommunen ta det konkrete innholdet de mener skal gjelde i planen, inn som en rettslig bindende 

bestemmelse i planen. Det kan f.eks. gjøres ved å sitere innholdet i den loven som de ønsker skal 

gjelde. Det forutsetter at plan- og bygningsloven gir hjemmel til å fastsette bestemmelser med de 

aktuelle innholdet. 

Eksempler på slike henvisninger finnes bl.a. i: 

- § 1.6.2 bokstav d) 

- § 1.8 

- § 1.11.3 

- § 1.12 bokstav d) 

 

Kommunen bør gå igjennom de foreslåtte planbestemmelser og vurdere henvisninger til annet 

regelverk på nytt i lys av det vi har skrevet ovenfor.  

Kommunen bør tidlig i arealdelen klargjøre hva som er bindende bestemmelser og hva som er 

retningslinjer. Planen bør inneholde en forklaring på hva som er forskjellen. Dette vil gjøre planen 

tydeligere og lettere å forstå. 

 

Kommentarer til enkelte bestemmelser  

§ 1.1.1 – Unntak fra det generelle plankravet 

Det første unntaket fra hovedregelen om plankrav lyder: 

 

«Unntak fra plankravet gjelder ikke for framtidig byggeområder eller større, ubebygde områder.» 

 

Formuleringen «større, ubebygde områder» er uklar. Kommunen bør avklare nærmere hva som 

menes med formuleringen og hva som evt. anses som større, ubebygde områder. Slik 

unntaksbestemmelsen er formulert er det tvilsomt hvilke tiltak som er ment å være omfattet av 

unntaket.  

 

En nærmere beskrivelse av hvilke kriterier kommunen mener skal være førende for 

unntaksbestemmelsen kan komme fram i en retningslinje.  

 

I andre ledd bokstav b) kan det med fordel avklares nærmere hva som er intensjonen bak 

kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om leke- og uteoppholdsareal, herunder om det 
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er spesielle forhold som kommunen mener skal være gjeldende i Sandefjord slik at den politiske 

viljen kommer klart fram. Eventuelt kan det tas inn en henvisning til hvor i planen man kan finne 

dette.  

 

I andre ledd bokstav e) bør kommunen avklare hva som menes med formuleringen «ikke 

vanskeliggjør annen fremtidig arealbruk». 

 

I tredje ledd bokstav i) (Innenfor eksisterende områder for boligbebyggelse) har kommunen tatt inn 

et unntak fra plankravet dersom tiltaket bl.a. ikke medfører mer enn seks boenheter pr. 

eiendom/eksisterende bygning (medregnet eksisterende boenheter). Vi ser at dette er en endring ift. 

dagens plan, jf. vedlagte planspeil hvor det er et unntak hvis tiltaket ikke medfører mer enn fem 

boenheter pr. eiendom/eksisterende bygning (medregnet eksiterende boenheter).  

 

I vår tidligere uttalelse til kommuneplanen for Sandefjord datert 22.03.2019 skrev vi bl.a.: 

 

«Vi oppfordrer fortsatt kommunen til å revurdere å gjøre unntak for 6 boenheter og viser til det vi 

skrev i det nevnte notatet. Selv om unntaket kun gjelder i de eksisterende byggeområdene vil en 

utbygging av seks boenheter normalt kunne medføre en ikke- ubetydelig påvirkning på miljø og 

samfunn. Når det i kommuneplanen gis en forventning om at man kan oppføre seks boenheter 

per eiendom uten regulering, fremstår det som lite forutsigbart for innbyggere og næringsliv 

dersom kommunen likevel må kreve regulering fordi en slik utbygging vil være for omfattende 

og/eller medføre betydelige konsekvenser for miljø og samfunn. Vi viser til konkrete saker vi har 

hatt til klagebehandling der denne problemstillingen har kommet på spissen. Vi anbefaler derfor 

at kommunen reduserer antallet boenheter som kan aksepteres per eiendom uten regulering.» 

 

Vi viser til denne uttalelsen.  

 

I § 1.1.1 bokstav n3) første punktum har kommunen benyttet formuleringen «bør». Slik 

bestemmelsen er formulert får den karakter av å være en retningslinje som ikke er juridisk 

bindende. Dersom kommunen mener bestemmelsen, skal være bindende kan ordlyden endres til 

«skal».  

 

I § 1.1.1 bokstav n7) står det: 

 

«Byggegrense mot fylkesvei skal følge byggegrenser i denne planen. Byggegrenser kan avvike fra 

denne planen, uten behov for dispensasjon, dersom det er gitt aksept fra fylkeskommunen.» 

 

Slik vi oppfatter bestemmelsen er det vedtatt en byggegrense mot fylkesvei etter pbl. § 11-9 nr. 5. 

Byggegrensen mot fylkesvei følger byggegrensene i planen/plankartet og vi ser at det er tegnet inn 

stiplede linjer på plankartet.  

 

Slik bestemmelsen er formulert virker det som om det er oppstilt et unntak for å avvike 

byggegrensen uten at det er nødvendig med tillatelse til dispensasjon etter § 19-2. Etter den 

foreslåtte bestemmelsen kan man avvike/fravike byggegrensen uten dispensasjon dersom 

fylkeskommunen gir aksept for dette.  

 

For det første vil vi bemerke at rettsvirkningene av kommuneplanen fremgår av § 11-6. Det følger av 

bestemmelsens første ledd at kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området 

og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som 
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nevnt i § 1-6. Videre må ikke tiltak etter § 1-6 være i strid med planens arealformål og generelle 

bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner, jf. andre ledd.  

 

Dersom det blir vedtatt en bestemmelse med byggegrense mot fylkesvei så er den ved 

kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak. Det vil si at byggegrensen gjelder for nye tiltak. 

Dersom man skal fravike denne, må man gå veien om dispensasjon etter pbl. kap. 19. 

 

For det andre er det kommunen som er plan- og bygningsmyndighet, ikke fylkeskommunen. Det er 

kommunen som i sin rolle som plan- og bygningsmyndighet skal vurdere om vilkårene for å innvilge 

dispensasjon er oppfylt, jf. § 19-4 første ledd. Man kan ikke se bort ifra spørsmålet om dispensasjon 

fordi fylkeskommunen evt. skulle gi aksept.  

 

Fylkeskommunen vil likevel ha en rolle dersom det søkes om dispensasjon fra byggegrensen mot 

fylkesvei. Vi viser til § 19-1 siste punktum hvor det fremgår at regionale og statlige myndigheter hvis 

saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, 

plankrav og forbudet i § 1-8. Fylkeskommunen skal altså få mulighet til å uttale seg dersom deres 

saksområde blir direkte berørt ved spørsmålet om dispensasjon fra byggegrense mot fylkesvei. 

Eventuelle tilbakemeldinger fra fylkeskommunen i enkeltsaker må vurderes konkret før kommunen 

fatter vedtak.    

 

Slik bestemmelsen er formulert, fremstår den som en saksbehandlingsregel hvor man kan se bort i 

fra dispensasjonsbestemmelsen. Bestemmelsen fremstår som ugyldig. Dersom kommunen ønsker å 

vedta byggegrenser, så er disse bindende ved kommunestyrets vedtak. Kommunen bør derfor 

foreta grundige vurderinger av om de ønsker å vedta byggegrenser.  

 

§ 1.2.1 - Hovedregel ved motstrid mellom planer  

Her har kommunen foreslått en regel om motstrid som i realiteten ikke skiller seg fra den generelle 

bestemmelsen om motstrid og virkningen av planer i pbl. § 1-5 andre ledd. Etter § 1-5 andre ledd 

fremgår det at ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran 

eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen 

eller statlig eller regional planbestemmelse. 

 

Vårt inntrykk er at intensjonen med bestemmelsen i kommuneplanen er at reguleringsplaner som 

ikke er eldre enn 3 år fra vedtakstidspunktet til vedtak av kommuneplanen, ved motstrid skal gå 

foran kommuneplanen. Dersom dette er intensjonen og hensikten med bestemmelsen må 

kommunen vedta en egen bestemmelse om dette med hjemmel i § 1-5 andre ledd. Da må det 

komme klart fram av bestemmelsen at reguleringsplaner som ikke er eldre enn 3 år, regnet fra 

vedtakstidspunktet til kommuneplanen, ved motstrid skal gå foran kommuneplanens arealdel.  

 

§ 1.2.4 – Planer som skal gjelde foran kommuneplanen ved motstrid  

I bestemmelsen har kommunen foreslått å vedta at «Ved motstrid skal de eldre reguleringsplanene som 

er listet opp under gjelde foran kommuneplanens arealdel». Bestemmelsen fremstår som tydelig. Det er 

også listet opp flere reguleringsplaner som ved motstrid skal gjelde foran kommuneplanens 

arealdel. I tillegg er det vedtatt at: 

 

«Disse planene er også vist som hensynssoner i kommuneplanens arealdel jf. pbl. § 11-8 bokstav 

f.» 

 

Vi presiserer at dersom kommunen ønsker å vedta hensynssoner om at reguleringsplaner fortsatt 

skal gjelde, så er det en forutsetning om for å kunne gi en slik hensynssone iht. pbl. § 11-8 tredje 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA71z2D6
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA71z2D8
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ledd bokstav f) at reguleringsformålet i det regulerte området er det samme som i kommuneplanens 

arealdel – se Ot.prp. nr 32 (2007-08) s. 221. 

 

Kommunen bør være oppmerksom på dette.  

 

§ 1.6.1 a) og d) – Byggegrenser langs sjø og vassdrag 

Vi forstår bestemmelsene slik at bokstav d) er en presisering av hvilke tiltak som er omfattet av 

byggegrensen langs vassdrag som er vedtatt i bokstav a).  

 

§ 1.11.3 – Naturmangfold 

Vi viser til kommentarene våre innledningsvis vedr. å henvise til annet lovverk. For øvrig fremstår 

henvisningen til naturmangfoldloven (nml.) som noe overflødig, siden prinsippene i §§ 8-12 uansett 

skal legges til grunn for offentlig myndighetsutøving.  

 

Bestemmelsen tar videre sikte på å bevare hule eiker slik de er definert i forskrift om utvalgte 

naturtyper § 3 nr. 3. Statsforvalteren hadde nylig en klagesak fra Sandefjord hvor kommunen hadde 

ilagt overtredelsesgebyr pga. at det etter kommunens syn hadde blitt felt en hul eik. I lys av det 

tilfellet mener vi kommunen vil ha et bedre hjemmelsgrunnlag for å bevare hule eiker gjennom 

bestemmelsene til reguleringsplaner. Kartlegging av hule eiker/utvalgte naturtyper kan gjøres i 

reguleringsplan framfor kommuneplanen. Kommuneplanens arealdel gir en overordnet fremstilling 

av den fremtidige arealbruken i kommunen, mens en reguleringsplan åpner for en mer detaljert 

vurdering av et område.   

 

Etter pbl. § 12-7 kan det gis bestemmelser i reguleringsplan til arealformål og hensynssoner for å 

sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, 

materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur, jf. § 12-7 nr. 6. I en 

reguleringsplan har kommunen anledning til å detaljregulere områder og kartlegge utvalgte 

naturtyper på et mer detaljert nivå enn gjennom kommuneplanen. På den måten vil kommunen få 

kartlagt hvor i kommunen de hule eikene finnes slik at det er enklere å bevare disse i enkeltsaker. En 

reguleringsplanprosess vil også sikre hensynet til medvirkning for de som blir berørt av 

reguleringsplanen.   

 

§ 1.12b – Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø, § 2.2.4 – Bestemmelsesområder for Sb 1-10 og 

§ 2.4.2 – Bestemmelsesområder for Murbyen 

Forslaget til bestemmelsene vurderes samlet fordi de omhandler et forbud mot riving.  

 

Et forbud mot riving er et omfattende og inngripende forbud for boligeiere. I den forbindelse viser vi 

til veiledning/avklaring fra Kommunal- og distriktsdepartementet datert 15.11.2018. Veiledningen 

gjaldt utarbeidelse av bestemmelser som sikrer kulturminneinteresser (verneverdig bebyggelse) i 

kommuneplanens arealdel. Departementet skriver bl.a.: 

 

«Rivningsforbud i kommuneplanen bør etter departementets vurdering ikke brukes i 

omfattende grad. Der det er mer naturlig å benytte reguleringsplan for å ivareta kulturminner, 

bør en slik fremgangsmåte følges. Dersom konkrete forbudsbestemmelser inntas i 

kommuneplanen, er det viktig at kommunen har en prosess i forkant med de berørte for å 

sikre medvirkning.» 

 

Statsforvalteren slutter seg til departementets uttalelse og råder kommunen til å ikke benytte 

rivingsforbud i omfattende grad. Dersom forbudsbestemmelser benyttes, må kommunen sørge for 

å ha en prosess i forkant med de berørte for å sikre medvirkning.  


