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Samordning av statlige innsigelser - kommuneplanens arealdel 2023-2035 

for Sandefjord kommune 

 

 

Statsforvalteren som samordningsmyndighet av statlige innsigelser har ikke funnet grunn til 

å avskjære følgende innsigelser, som fremmes i sin helhet:  

 
 

- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine innsigelser. 

 

- Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ved landbruksdirektøren sine innsigelser.   

 

- Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ved miljødirektøren sine innsigelser, med 

unntak av innsigelsene til temaet samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging for 

områdene B13 Askjem og B28 Østerøyveien. 

 

Statsforvalteren avskjærer Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ved miljødirektøren sine 

innsigelser til temaet samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging for områdene B13 

Askjem og B28 Østerøyveien. Disse innsigelsene blir i stedet å regne som faglige råd. 

 

Uttalelsen fra NVE og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark følger vedlagt.  

 

Det vises til brev 26. september 2022 med vedlegg fra Sandefjord kommune. NVE og 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er gitt utsatt frist for uttalelse i saken til 18. november 2022. 

 

1. Saken gjelder  

Saken gjelder høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023-2035 for Sandefjord 

kommune.  

 

Det er fremmet innsigelse fra NVE og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ved 

landbruksdirektøren og miljødirektøren. Samordningsmøte i saken ble gjennomført 14. november 

2022. 
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2. Statsforvalterens kompetanse  

Statsforvalteren har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Statsforvalteren som fagmyndighet skal 

påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser innen miljøvern, 

landbruk, samfunnssikkerhet, helse og sosial og barn og unges interesser, mens statsforvalteren 

som samordningsmyndighet skal påse at innsigelser også fra øvrige statlige fagetater er tydelig 

forankret i lov, forskrift eller retningslinje. Statsforvalteren skal foreta en samlet vurdering av alle 

innsigelsene og ta stilling til hvilke som skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har 

myndighet til å fremme innsigelsen, men statsforvalteren har myndighet til å avskjære den.  

 

I dette brevet opptrer statsforvalteren som samordningsmyndighet. 

 

Kommunal- og distriktsdepartementet (tidligere Kommunal- og moderniseringsdepartementet) har i 

brev 22. desember 2017 gitt føringer på at statsforvalteren kan avskjære innsigelser som  

 

- ikke er begrunnet i nasjonale eller vesentlige regionale interesser eller i andre grunner som 

er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde, jf. plan- og bygningsloven 

§ 5-4 første ledd, 

- er fremmet etter høringsfristen, jf. plan- og bygningsloven § 5-4 femte ledd, 

- har vært eller kunne vært fremmet tidligere, jf. plan- og bygningsloven § 5-5 første ledd, 

- er fremmet uten at statsetaten har deltatt i planprosessen, jf. plan- og bygningsloven § 5-5 

tredje ledd, eller 

- er motstridende og hindrer kommunen i å fatte planvedtak. 

 

3. Samordning av innsigelser 

3.1 NVE 

NVE har fremmet følgende innsigelser til planforslaget: 

 

1. Sikkerhet mot flom 

NVE har fremmet innsigelse til forslaget da sikkerhet mot flom ikke er tilstrekkelig ivaretatt i 

plankartet og bestemmelser. NVE viser til at av konsekvensutredningen går det frem at det er 

flere nye byggeområdet som potensielt er utsatt for flom, herunder område N01 Haugan og B07 

Rismyr syd. Hjemmelen for innsigelsen er plan- og bygningsloven § 5-4, jf. § 28-1 og TEK17 § 7-3. 

Det vises også til NVEs veileder 2/2017 om nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 

NVEs saksområder i arealplanleggingen.  

 

Det vises til den vedlagte uttalelsen for en nærmere begrunnelse av innsigelsen. 

 

NVE påpeker at for å løse innsigelsen må områder utsatt for reell og potensiell flomfare 

innarbeides i plankartet avmerket som hensynssone-flom H320 med tilhørende bestemmelser.   

 

2. Unntak fra plankrav 

NVE har fremmet innsigelse til bestemmelsen punkt 1.1.1 om unntak fra det generelle 

plankravet da forslaget åpner for direkte utbygging av ny bebyggelse (inntil seks boenheter per 

eiendom) uten at reell fare er utredet. Hjemmelen for innsigelsen er plan- og bygningsloven 

§ 5-4, jf. § 28-1. Det vises også til NVEs veileder 2/2017 og KMDs rundskriv H-5/18 om 

samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling punkt 2.11.1. 

 

NVE viser at det er avsatt store boligområder i kommunen, og at det er mange områder der 

forholdet til naturfare ikke er utredet. Store deler av kommunen ligger under marin grense, der 

det er mulighet for kvikkleire. Det påpekes at det å åpne for at inntil seks boenheter kan bygges 
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uten at det er plankrav kan ha store konsekvenser for sikkerheten, både for tiltaket i seg selv, 

men også føre til store konsekvenser for området i nærheten. NVE påpeker at for områder der 

det åpnes for direkte utbygging må reell fare være ferdig utredet på kommuneplannivå. 

Direktoratet kan ikke se at dette er gjort i foreliggende forslag. 

 

Det vises til den vedlagte uttalelsen for en nærmere begrunnelse av innsigelsen. 

 

NVE påpeker at innsigelsen kan løses ved at områder som åpner for direkte utbygging utredes 

for reell fare, eller at det tas inn plankrav. 

 

Statsforvalterens vurderinger 

Statsforvalteren har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene fra NVE. Ivaretakelse av flom- og 

skredfare ligger innenfor de interesser NVE er satt til å ivareta. Det vises til nevnte 

hjemmelsgrunnlag. Innsigelsene er begrunnet og er knyttet til konkrete forhold. NVE har også 

fremmet forslag på hvordan innsigelsene kan løses. De formelle vilkårene for innsigelsene i plan- og 

bygningsloven §§ 5-4 og 5-5 er også oppfylt. 

 

3.2 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ved landbruksdirektøren 

Statsforvalteren ved landbruksdirektøren har fremmet innsigelse til følgende områder og 

bestemmelse: 

 

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

med ca. 4 dekar dyrkbar jord. 

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

med 3,1 dekar dyrka jord. 

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

med ca. 4,5 dekar dyrkbar jord. 

4. N03 Lillevar: Innsigelsen gjelder hele området som i sin helhet består av 4 dekar dyrkbar 

jord. 

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

med ca. 7 dekar dyrkbar jord. 

6. K02 Torp Lufthavn: Innsigelsen gjelder hele området som i all hovedsak består av dyrka 

jord, nærmere bestemt 41, 8 dekar.  

7. O04 Enga renseanlegg - alternativ 1: Innsigelsen gjelder hele området som i all hovedsak 

består av dyrka jord, nærmere bestemt 10,2 dekar. 

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

om å innlemme to LNF-områder med ca. 15,6 dekar dyrka jord innenfor LUGen. 

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

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

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

reduksjon av byggegrense fra minst 10 til minst 6 meter i bestemmelsens første ledd 

første punktum. 

 

Hjemmelen for innsigelsene er plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd og nasjonale 

jordverninteresser. Det vises blant annet til oppdatert jordvernstrategi fra 2021, og viktige føringer 

for arbeidet med jordvern i Landbruks- og matdepartementets brev 1. oktober 2018 om Nasjonal og 

vesentlig nasjonal regional interesse 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 om Ta vare på matjorda. 
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Innsigelsene begrunnes med at forslagene er i strid med nasjonale jordverninteresser, da forslagene 

medfører omdisponering av dyrka og dyrkbar jord (innsigelse nr. 1-7) eller økt press på videre 

utbygging og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord (innsigelse nr. 8-10). Landbruksdirektøren 

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

vurderer at det er viktig å ta vare på de viktige jordbruksarealene som den dyrka og dyrkbare jorda 

utgjør i de aktuelle områdene.  

 

Landbruksdirektøren har også angitt hvordan innsigelsene kan frafalles eller løses.   

 

Det vises til den vedlagte uttalelsen for en nærmere begrunnelse av innsigelsene. 

 

Statsforvalterens vurderinger 

Statsforvalteren har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene fra landbruksdirektøren. 

Jordvernet omfatter både dyrka og dyrkbar jord, og er en nasjonal interesse som 

landbruksdirektøren er satt til å ivareta. Det vises til nevnte hjemmelsgrunnlag. Innsigelsene er 

begrunnet og knyttet til konkrete forhold. Landbruksdirektøren har også angitt hva som skal til for at 

innsigelsene skal frafalles eller løses. De formelle vilkårene for innsigelsene i plan- og bygningsloven 

§§ 5-4 og 5-5 er også oppfylt. 

 

3.3 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ved miljødirektøren 

3.3.1 Naturmangfold, vannforvaltning, vilttrekk og strandsone 

Statsforvalteren ved miljødirektøren har fremmet innsigelse til følgende områder: 

 

1. B13 Askjem: Ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og sannsynlighet for naturverdier av 

nasjonal interesse: Innsigelsen er begrenset til 10 dekar vest i området. 

2. B17b Fjellheimveien: Eldre registrering av naturtype av nasjonal interesse. Ikke kartlagt etter 

anerkjent metodikk og sannsynlighet for ytterligere naturverdier av nasjonal interesse. 

3. B18 Lingelemveien: Ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og sannsynlighet for naturverdier 

av nasjonal interesse. 

4. B21 Gryteveien: Ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og sannsynlighet for naturverdier av 

nasjonal interesse. 

5. B28 Østerøyveien Ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og sannsynlighet for naturverdier av 

nasjonal interesse. 

6. N01 Haugan: I strid med nasjonale interesser knyttet til vannforvaltning. 

7. N09 Borgeskogen 2: I konflikt med vilttrekk av viktig regional verdi. 

8. N11 Borgeskogen 4: Eldre registrering av naturtype av nasjonal interesse. Ikke kartlagt etter 

anerkjent metodikk og sannsynlighet for ytterligere naturverdier av nasjonal interesse. 

9. O03 Andebu bo- og behandlingssenter: Ikke kartlagt etter anerkjent metodikk og 

sannsynlighet for naturverdier av nasjonal interesse. 

10. SP02 Parkering Engø båthavn 2: Eldre registrering av naturtype av nasjonal interesse, og i 

strid med strandsonevernet.  

 

Hjemmelen for innsigelsene er plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd. Videre vises det til KU-

forskriften § 17, vannforskriften § 12, samt plan- og bygningsloven § 1-8 om strandsonevernet og 

statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Det vises også til 

rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet punkt 3.6 om 

naturmangfold og punkt 3.7 om vannmiljøkvalitet.  

 

Innsigelsene til temaet naturmangfold begrunnes med at miljødirektøren finner at de foreslåtte 

områdene med sikkerhet eller overveiende sannsynlighet kommer i alvorlig konflikt med 
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naturverdier av nasjonal interesse, slik disse er i beskrevet nevnte rundskriv T-2/16. Miljødirektøren 

påpeker at konsekvensutredningen for temaet naturmangfold er basert på informasjon fra offentlig 

tilgjengelig kartgrunnlag, og at det ikke er utført kartlegging av nye foreslåtte områder etter 

anerkjent metodikk. Kommunen har heller ikke, så vidt miljødirektøren kan se, vurdert om 

eksisterende kunnskap for hvert enkelt område er tilstrekkelig. Etter miljødirektørens oppfatning er 

kartleggingen for enkeltområder i planforslaget delvis manglende, delvis utdatert, og 

kunnskapsgrunnlaget er for dårlig.  

 

Miljødirektøren påpeker at innsigelsene knytter seg delvis til konflikt med registrerte naturverdier og 

delvis manglende utredning av naturmangfold. Det påpekes at tilstrekkelig avklaring av 

konsekvenser for naturverdier har betydning for gjennomførbarheten av planen og kommunens 

ønskede arealforvaltning. 

 

Når det gjelder innsigelsen til temaet vannforvaltning for område N01 Haugan viser miljødirektøren 

til at Rørbekk renner gjennom planområdet, og at realisering av næringsområde trolig medfører at 

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

og er i strid med miljøkravene i vannforskriften.  

 

Innsigelsen til område N09 Borgeskogen 2 er begrunnet med konflikt med et regionalt viktig vilttrekk 

for store hjortevilt. Miljødirektøren viser til at konsekvensutredningen påpeker at forslaget vil få 

negative konsekvenser for det aktuelle vilttrekket, og direktøren bemerker at det er brukt betydelige 

ressurser på å opprettholde og sikre vilttrekket.  

 

Hva gjelder innsigelsen til temaet strandsonevern for område SP02 Parkering Engø båthavn 2 

påpeker miljødirektøren at i lys av at det finnes et alternativ for parkeringsplass lengre vekk fra 

sjøen, finner direktøren at SP02 bidrar til en bit for bit nedbygging av strandsonearealer i strid med 

nasjonale interesser i strandsonen. 

 

Miljødirektøren har videre angitt hvordan innsigelsene kan løses.   

 

Det vises til den vedlagte uttalelsen for en nærmere begrunnelse av innsigelsene. 

 

Statsforvalterens vurderinger 

Statsforvalteren har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene fra miljødirektøren. Ivaretakelse av 

de angitte naturverdiene, regionalt viktige vilttrekk, interesser knyttet til vannforvaltning og 

strandsonevernet er interesser som miljødirektøren er satt til å ivareta. For de områdene som har 

manglende utredning av naturmangfold finner statsforvalteren at det er tilstrekkelig begrunnet at 

disse områdene kan ha potensiale for naturmangfold av nasjonal eller vesentlig regionale interesse, 

og at det må fremskaffes et bedre kunnskapsgrunnlag før arealbruken kan avklares. Det vises til 

nevnte hjemmelsgrunnlag. Innsigelsene er begrunnet og knyttet til konkrete forhold. Miljødirektøren 

har også angitt hva som skal til for at innsigelsen skal løses. De formelle vilkårene for innsigelsen i 

plan- og bygningsloven §§ 5-4 og 5-5 er også oppfylt.  

 

3.3.2 Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 

Statsforvalteren ved miljødirektøren har fremmet innsigelse til følgende områder og bestemmelse: 

 

1. B13 Askjem – 110 dekar  

2. B18 Lingelemveien – 40 dekar  

3. B21 Gryteveien – 123 dekar   

4. B28 Østerøyveien – 13 dekar   
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5. B44 Bentserødveien 31 – 12 dekar (innsigelsen gjelder kun boligformål, ikke fritidsformål) 

6. Bestemmelse punkt 2.7.1 bokstav b 

 

Hjemmelen for innsigelsene er plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd, jf. statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) punkt 3, 4.2, 4.3 og 4.5. Det vises 

også til KDD sitt rundskriv T–2/16 punkt 3.4 om klima første avsnitt første, tredje og fjerde 

strekpunkt. For øvrig vises det til regional plan for bærekraftig arealbruk (RPBA) planbestemmelse 1 

og retningslinje 1 og 3. 

 

Når det gjelder innsigelsene til boligområdene (innsigelse nr. 1 til 5) påpeker miljødirektøren at 

samtlige områder ligger utenfor LUG, og at områdene er lokalisert med relativt stor avstand til by og 

tettsteder og har dårlig kollektivdekning. Det anføres at B13 Aksjem ligger i nærheten av Andebu, 

men har dårlig kollektivdekning.  

 

Miljødirektøren påpeker at samlet sett vil omdisponering av områdene fra LNF- til boligformål ha 

negative konsekvenser i strid med føringene i SPR–BATP. 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.  

 

Hva gjelder innsigelsen knyttet til bestemmelsen punkt 2.7.1 bokstav b (innsigelse nr. 6), er den 

begrenset til ordlyden «bør det ikke tillates økning av handelsarealet frem mot 2035» i 

bestemmelsen bokstav b annet avsnitt og bestemmelsen bokstav b fjerde avsnitt om etablering av 

virksomheter for plasskrevende varer og plasskrevende konsept. Miljødirektøren påpeker at 

bestemmelsen er uklar, men slik den er utformet og miljødirektøren forstår den, åpner planforslaget 

i prinsippet opp for en ubegrenset etablering av handel i områdene, som alle ligger utenfor 

sentrumsformål i kommuneplanen.  

 

Miljødirektøren vurderer at innholdet i planforslagets bestemmelsen punkt 2.7.1 bokstav b kan gi 

betydelige negative konsekvenser. Det vises til at områdene ligger utenfor sentrumsavgrensingen 

for by og tettsteder i kommunen. Miljødirektøren vurderer at forslaget er egnet til å svekke 

sentrumsstrukturen i Sandefjord, og at forslaget er i strid med statlige føringer om å fremme 

kompakte byer og tettsteder. 

 

Miljødirektøren har videre angitt hvordan innsigelsene kan løses.   

 

Det vises til den vedlagte uttalelsen for en nærmere begrunnelse av innsigelsene. 

 

Statsforvalterens vurderinger 

Statsforvalteren har ikke funnet grunn til å avskjære miljødirektøren sine innsigelser til områdene 

B18 Lingelemveien, B21 Gryteveien og B44 Bentsrødveien 31 og bestemmelsen punkt 2.7.1 bokstav 

b. Ivaretakelse av nasjonale og regionale føringer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging er en interesse som miljødirektøren er satt til å ivareta, og statsforvalteren 

finner at det er tilstrekkelig begrunnet at disse områdene og bestemmelse ikke er i samsvar med 

nevnte føringer. Det vises til nevnte hjemmelsgrunnlag. Statsforvalteren finner også at de formelle 

vilkårene for innsigelsene i plan- og bygningsloven §§ 5-4 og 5-5 er oppfylt. 

 

Statsforvalteren avskjærer miljødirektøren sine innsigelser til områdene B13 Askjem og B28 

Østerøyveien. Innsigelsene blir i stedet å regne som faglige råd. Avskjæringen begrunnes med at 
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statsforvalteren finner at planforslaget ikke er i strid med nasjonale eller vesentlige regionale 

interesser, jf. plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd.  

 

Statsforvalteren viser til at begge områder grenser til eller ligger rett utenfor LUGen til hhv. Andebu 

tettsted og Sandefjord by, og at områdene ligger tett på eksisterende boligområder. Når det gjelder 

område B13, som har en avstand på ca. 1 km til Andebu sentrum, kan det også være naturlig å regne 

dette som en ren forlengelse/utvidelse av det eksisterende boligområdet som både er avsatt og 

regulert til boligbebyggelse. Videre vises det til at område B28 har en avstand på ca. 3,3 km til 

Sandefjord sentrum, men at området har et relativt begrenset areal på ca. 13 dekar. Etter 

statsforvalterens oppfatning utfordres således de nasjonale og regionale føringene for samordnet 

bolig- areal- og transportplanlegging i mindre grad for disse områdene.  

 

Videre vises det til SPR-BATP punkt 2 og 6.7 der det blant annet fremgår at «[p]raktiseringen av 

retningslinjene må tilpasses regionale og lokale forhold», og at «[s]tatlige og regionale myndigheter 

skal vektlegge lokaldemokratiet når det vurderes om det skal fremmes innsigelse eller innvending».  

 

Etter en konkret helhetsvurdering finner statsforvalteren at de lokale forholdene og hensynet til det 

lokale selvstyret må vektlegges i saken, og at forslaget ikke er i strid med nasjonale eller vesentlige 

regionale interesser. 

 

4. Konklusjon  

Statsforvalteren avskjærer Statsforvalteren ved miljødirektøren sine innsigelser til temaet samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging for områdene B13 Askjem og B28 Østerøyveien. Disse 

innsigelsene blir i stedet å regne som faglig råd. 

 

Statsforvalteren har ikke funnet grunn til å avskjære miljødirektørens øvrige innsigelser. Videre har 

statsforvalteren ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene fra NVE og landbruksdirektøren. 

Innsigelsene fremmes i sin helhet.  

 

Uttalelsene fra NVE og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark følger vedlagt. 

 

5. Videre prosess  

Sandefjord kommune, NVE og Statsforvalteren ved miljødirektøren og landbruksdirektøren 

oppfordres til å arbeide aktivt for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den 

enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene. Dersom partene ikke blir enige, skal 

saken fremmes for megling etter de ordinære rutinene. Fra Statsforvalteren vil statsforvalteren 

opptre som megler.  

 

 

Med hilsen 

assisterende statsforvalter i Vestfold og Telemark 

 

 

Fred-Ivar Syrstad 
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