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Høringsuttalelse - kommuneplanens arealdel 2023 - 2035 - Sandefjord 
kommune - Vestfold og Telemark fylke 
Kystverket viser til forsendelse fra Sandefjord kommune vedrørende høring og offentlig 
ettersyn av kommuneplanens arealdel datert 26.09.2022.  
Kystverket har følgende faglige råd som vi ber om at det blir tatt hensyn til i 
planarbeidet: 

- Vurdere konsekvenser av området avsatt til fremtidig småbåthavn SB01, 
Roabukta småbåthavn  

- Endre planbestemmelsen knyttet til anlegg for navigasjon (pkt. 4.7)  
- Innarbeide unntak for plankrav for navigasjonsinnretninger i den generelle 

delen av arealdelen 
 
Nærmere begrunnelse for Kystverkets vurderinger gjøres rede for i saksutredningen. 
 
Bakgrunn 
Formålet med kommuneplanens arealdel er å fastlegge fremtidig arealbruk i et langsiktig 
perspektiv med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Planen skal gi hovedtrekkene 
for arealenes utnyttelse, herunder vern og hvilke hensyn som må ivaretas gjennom 
disponeringen av kommunens samlede areal. 
I rulleringen av kommuneplanens arealdel har Sandefjord kommune hatt spesielt fokus på 
å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling som gjør Sandefjord kommune til en 
attraktiv og klimavennlig bo- og næringslivskommune. 
Kystverket har gitt uttalelse til oppstart av planarbeidet i brev av 27.08.2021. 
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Grunnlaget for Kystverkets engasjement i planarbeidet 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Vi tar ansvar for sjøveien og produserer viktige fellesgoder for samfunnet. 
Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er et transportsystem som er 
sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippsamfunnet.  
Kystverket har fått i oppdrag å bidra til å utvikle et helhetlig transportsystem.  
Et velfungerende sjøtransportssystem bestående av farleder, havner og havneterminaler er 
svært viktig for næringsutvikling langs kysten, og for at norske bedrifter kan inngå i større 
handels- og produksjonsnettverk, og for at personer skal komme seg mellom hjem og 
arbeidssted.   
Kystverket har veiledning og informasjon om vår rolle i arealplanlegging på våre nettsider1. 
Her finner en også styrende dokument som ligger til grunn for vår medvirkning i planlegging 
etter plan- og bygningsloven.  
 
Kystverkets vurderinger 
Sjø 
Kystverket har registrert et farledssystem med hovedled og biled langs hele norskekysten. 
Farledene er transportkorridorer med store mengder gods- og passasjertransport, som er 
viktige for samfunns- og næringsutviklingen både regionalt og nasjonalt. I Sandefjord 
kommune er det registrert hovedled og biled. Hovedled og biled er vist på 
kommuneplankartet som juridiske samferdselslinjer. Det følger av pkt. 4.9 i 
planbestemmelsene at det ikke må legges til rette for tiltak som kan svekke sikkerheten 
eller fremkommeligheten i farleden. Kystverket finner dette positivt. 
Det går frem av pkt. 4.2 bokstav b i planbestemmelsene at det ikke er tillatt med tiltak i sjø i 
områder som er vist med arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 11-11 nr. 3). 
Gjennom retningslinje til dette punktet åpnes det for å vurdere tiltak dersom det ikke er til 
hinder for allmennhetens rett til ferdsel eller berører utvalgte naturtyper. Kystverket 
forutsetter at bestemmelsen ikke vil være til hinder for vedlikehold, nyetablering, flytting mv. 
av navigasjonsinnretninger, jf. pkt. 4.7 i planbestemmelsene som tillater vedlikehold og 
nyetablering av anlegg for navigasjon i planområdet. Vi ber om at det gis unntak for 
navigasjonsinnretninger i pkt. 4.2, jf. pkt. 4.7. 
Småbåthavn 
I forbindelse med oppstart av rulleringen av kommuneplanen uttalte vi bl.a. at det er viktig 
at fremtidig arealdisponering tar høyde for at hovedled og biled forbeholdes sjøverts 
ferdsel, og at transport til sjøs ikke må hindres av brygger mv. Planforslaget inneholder 
forslag om å utvide to eksisterende småbåthavner, hvor den ene, SB01 Roabukta 
småbåthavn, ligger ved hovedleden i Sandefjordsfjorden (se figur 1). Sandefjordsfjorden 
trafikkeres av nyttefartøy og fritidsbåter (se figur 2). Thorøya havneanlegg og Jahrestranda 
havneanlegg ligger i kort avstand fra Roabukta.  

 
1 https://www.kystverket.no/sjovegen/arealplanlegging/ 

https://www.kystverket.no/sjovegen/arealplanlegging/
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Figur 1: Utsnitt fra forslag til kommuneplankart. Eksisterende småbåthavn i Roabukta på østsiden av 
Sandefjordsfjorden er vist med arealformålet småbåthavn – nåværende (grå/blå farge). Forslag til utvidelse av 
småbåthavna er vist med arealformålet småbåthavn – fremtidig (grå farge). Hovedleden er vist med stiplet 
strek. Kilde: Sandefjord kommune. 

 

 
 
Figur 2: AIS-data (Automatisk identifikasjons-system) fra fartøy med lengde over 24 meter som passerer 
Roabukta (rød strek) i løpet av 2021. Figuren viser AIS-data fra skipskategoriene passasjerskip (blått), tankskip 
(grønt), fiskefartøy (gult) og offshorefartøy/spesialfartøy (lilla). Kilde: Kystdatahuset2 
 
 
 

 
2 www.kystdatahuset.no som inneholder informasjon om sjøtrafikk basert på data fra AIS-
transponder. 

http://www.kystdatahuset.no/
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Kystverket registrerer at utvidelse av småbåthavna i Roabukta er konsekvensutredet, men 
vi kan ikke se at det foreligger vurderinger knyttet til hvordan en slik utvidelse vil påvirke 
sikkerheten eller ferdselen i Sandefjordsfjorden. Området ligger i direkte tilknytning til 
hovedleden og det er derfor viktig at det ikke åpnes for arealbruk som kan svekke 
sikkerheten eller ferdselen i hovedleden. Vi viser til pkt. 4.9 i planbestemmelsene hvor det 
står at det ikke må legges til rette for tiltak som kan svekke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i farleden. Manglende avklaringer i kommuneplanen medfører en 
usikkerhet rundt hvorvidt arealdisponeringen som er foreslått er gjennomførbar. 
Kystverket gir kommunen planfaglige råd om å vurdere tiltakets konsekvenser for 
sjøtrafikk før kommuneplanen vedtas. Kystverket forutsetter at kommunen ikke åpner for 
arealbruk som kan svekke sikkerheten eller ferdselen i hovedleden. 
En utvidelse av småbåthavna i Roabukta vil være søknadspliktig etter havne- og 
farvannsloven. Ved vurdering av en søknad etter havne- og farvannsloven vil hensyn til 
sikker ferdsel i hovedleden være tungtveiende. Foreslått areal til fremtidig småbåthavn 
ligger i hovedledens arealavgrensning og det er dermed Kystverket som har myndighet til å 
behandle en søknad etter havne- og farvannsloven. Se også avsnittet om havne- og 
farvannsloven. 
Navigasjonsinnretninger 
For å sikre trygg og sikker ferdsel i farvannet er navigasjonsinstallasjoner av vesentlig 
betydning. Kystverket har et overordnet ansvar for fyrlykter, overetter, staker, jernstenger 
m.m. i kommunen.  
Kystverket har flere steder prosjekter knyttet til nymerking av farvannet, der formålet er å 
oppgradere farvannet til dagens standard og øke sikkerheten og fremkommeligheten ved 
dag- og nattseilas samt ved dårlig vær. Nymerkingen medfører også overgang fra bruk av 
sjøkabler til solcelledrift, i tillegg til redusert behov for drift og vedlikehold av 
navigasjonsinnretningene. 
I forbindelse med oppstart av rulleringen av kommuneplanens arealdel, skrev vi bl.a. 
følgende: «Det er viktig at det i plan legges til rette for nødvendig vedlikehold, nyetablering, 
flytting mv. av navigasjonsinnretninger langs kysten. Fjerning eller flytting av 
navigasjonsinstallasjoner kan være aktuelt hvis de vil kunne utgjøre en 
sjøsikkerhetsmessig risiko dersom de blir stående. I forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel ber Kystverket om at følgende tekst innarbeides i 
planbestemmelsene: «Vedlikehold, fjerning og nyetablering av navigasjonsinnretninger 
innenfor planområdet er tillatt, jf. pbl. § 1-8 og § 11-11 nr. 4.» Vi legger til grunn at det ikke 
vil være plankrav for navigasjonsinstallasjoner.» 
Gjennom pkt. 4.7 i planbestemmelsene tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til 
navigasjonsmessig bruk. Det er viktig at det i plan også legges til rette for flytting og 
fjerning av navigasjonsinnretninger, jf. vårt innspill til oppstart av rulleringen av 
kommuneplanens arealdel. Vi ber derfor igjen om at følgende tekst innarbeides i 
planbestemmelsene: «Vedlikehold, fjerning og nyetablering av 
navigasjonsinnretninger innenfor planområdet er tillatt, jf. pbl. § 1-8 og § 11-11 nr. 
4.». Vi vil påpeke at navigasjonsinnretninger ikke bare etableres i sjø, og vi ber kommunen 
om å vurdere plassering av bestemmelsen om navigasjonsinnretninger. 
Det følger av pkt. 1.1 i planbestemmelsene at det kreves reguleringsplan før gjennomføring 
av tiltak, jf. pbl § 1-6, innenfor arealformålene 1 (bebyggelse og anlegg), 2 
(samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur), og 3 (grønnstruktur), i pbl § 11-7. Pkt. 1.1.1 i 
planbestemmelsene angir unntak fra det generelle plankravet i pkt. 1.1. Det kan være 
behov for å etablere navigasjonsinnretninger på land og vi ber om at det går frem av 
planbestemmelsene at det ikke kreves reguleringsplan for navigasjonsinnretninger.  
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Havn 
Sandefjord havn er en viktig trafikkhavn med ferjeforbindelse til utlandet. Det er også flere 
private havneanlegg i kommunen som er viktige for næringslivet. Vi registrerer at det ikke 
er foretatt endringer av arealer avsatt til havn. 
Havne- og farvannsloven 
Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjø er søknadspliktige 
etter havne- og farvannsloven § 14. Det er Kystverket som skal vurdere og eventuelt gi 
tillatelse til tiltak i hovedled og biled, mens kommunal havnemyndighet behandler tiltak i 
kommunens sjøområde. Tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men 
som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled skal behandles 
av Kystverket. 
Søknadsplikten etter havne- og farvannsloven er selvstendig og gjelder parallelt med 
eventuell søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. 

Oppsummering 
Kystverket viser til våre faglige råd og innspill i dette brevet, og ber om at det tas hensyn til 
disse. 
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