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Automatisk tilbakemelding fra DSB - Ny kommuneplan - arealdel - 2023 - 
2025 - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - 
Sandefjord kommune 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  

Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  

DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:   

• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
• Transport av farlig gods
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er 
nødvendig.  

Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 

Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter. 

Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Arkiv 

Helle Nielsen Ajeen Arvesen 
seksjonssjef førstekonsulent 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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Sandefjord kommune - Ny kommuneplan (arealdel) 2023-2025 - Varsel om 

oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

Vi viser til brev datert 28.6.2021, med svarfrist 6.9.2021. 

Kommunen ønsker i utgangspunktet innspill til alle arealformål i kommuneplanen, med 

unntak av fritidsbebyggelse.  

Det legges vekt på at de nye arealene skal bygge opp under Sandefjord by og eksisterende 

sentra og senterstruktur. Det er positivt at det ønskes innspill til nye utbyggingsarealer som 

bygger opp under dette. Med kort veg mellom bolig og ulike servicefunksjoner i tillegg til 

arbeid, legges det opp til mulighet for gange og sykkel som transportform. Dette er positivt 

både for helse og miljø. Skal sykkel og gange oppfattes som et aktuelt transportmiddel er i 

tillegg til avstand også sikkerhet og følelse av trygghet viktig. Nye utbyggingsområder, både 

til bolig og arbeidsplasser må følges opp med tilrettelegging for myke trafikanter. Krav om 

dette må innarbeides i bestemmelsene. 

For ikke å motta innspill som er urealistiske, og som har krevd ressurser, kan det være 

fornuftig å presisere hva dette innebærer.  Både hva arealene kan nyttes til, og avstand, vil 

være forskjellig med forskjellig senterstørrelse.  

Det kan også være fornuftig at kommunen gjør en helhetlig vurdering av hvilken type arealer 

som ønskes de ulike stedene, slik at ikke arealutviklingen styres av tilfeldige innspill.  

Det kan også synes fornuftig å gjøre en ny vurdering av arealer som allerede ligger i 

kommuneplanen, men som ikke er bygget ut. Ved å endre disse arealene tilbake til LNF, kan 

en legge til rette for at det blir aktivitet på ønskede arealer. 

Det er positivt at kommunen ønsker, og legger opp til, at en vesentlig del av ny boligbygging 

skal skje ved fortetting. På denne måten kan eksisterende infrastruktur benyttes, og der hvor 

ny infrastruktur er nødvendig, vil denne også være til fordel for eksisterende boliger. Ved 
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fortetting i eksisterende sentrumsnære områder vil transportbehovet reduseres i forhold til å 

etablere nye boligfelt utenfor eksisterende bebyggelse. 

 

Vi er usikre på hvor fornuftig det er med videre utbygging av Fokserød/Torp-området. 

Spesielt til kontorformål. Området ligger med så stor avstand til Sandefjord sentrum at det 

ikke følger intensjonene for sentrumsutvikling som ellers uttrykkes i planprogrammet. Det 

vil alltid være behov for større arealer til bedrifter med et arealbehov som ikke kan dekkes i 

sentrum. Erfaring viser likevel at arealene også nyttes av mindre kontorbedrifter som med 

fordel kunne ligget i sentrum. Det er ikke til fordel for noen at boliger etableres i sentrum 

mens arbeidsplasser etableres usentralt.  

 

Kommunen uttrykker ønske om ny veg fra Tassebekk til Torp lufthavn. Skal denne kunne 

etableres er det viktig at det aktuelle vegarealet ikke nyttes til byggeformål. Vegen vil heller 

ikke kunne framstå som en forbedring framfor dagens atkomst hvis det etableres nye 

arbeidsplasser til vegen.  

Det er viktig å være oppmerksom på at vegen ikke ligger inne som et prosjekt i Nasjonal 

transportplan. 

 

 

Statens vegvesen 

Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Eivind Gurholt 

seksjonsleder Sigrid Paulsen 
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Sandefjord kommune -Kommuneplanens arealdel 2023-2025 -Varsel om oppstart av
planarbeid og høring av planprogram -Bane NORs innspill

Vi viser til brev datert 28.6.21.

Bane NOR som jernbanemyndighet mener

Sandefjord kommune betjenes av Vestfoldbanen med tre stasjoner, inkludert en stasjon på Torp
som betjener flyplassen. Med korte avstander gir Vestfoldbanen mulighet for et regionalt
arbeidsmarked, som også er knyttet til andre regioner og arbeidsplasskonsentrasjoner på
Østlandet. Vestfoldbanen er under ombygging og har de senere år opplevd flere togavganger og
kortere kjøretid, en utvikling som fortsetter de nærmeste år.

Det er utfordrende å planlegge ny jernbane gjennom byer, og i Sandefjord vil ulike løsninger bli
vurdert for å kunne bygge en sikker og kapasitetssterk jernbane. Samtidig er fremtidig
stasjonsplassering bestemt, og vi er tilfreds med at kommunen har igangsatt overordnet planarbeid
for å vurdere fremtidig mobilitetsstruktur og byplan.

Blantjernbanens målsettinger er at nybygde jernbanestrekninger skal bidra til regionale virkninger,
forstørre arbeidsmarkedet og bidra til å rekruttere kompetent arbeidskraft. For å kunne oppnå dette
må kommunen i enkelte tilfeller sette hensynet til nasjonale funksjoner foran lokal
eiendomsutvikling. Vi ber derfor om at jernbanen behandles som et førende element i overordnet
arealdisponering. I tillegg må fortetting langs eksisterende hovedårer i kollektivtrafikken prioriteres,
uten at byggeområdene utvides. Bane NOR vil også anbefale at næringsområder konsentreres
rundt eksisterende hovedårer i kollektivtrafikken. Dette gjelder spesielt for besøks-
arbeidsplassintensive virksomheter, inkludert handelsvirksomheter.

Kommunens planer må bidra til jernbanesikkerheten ved at det ikke planlegges arealbruk som kan
skape vesentlig økt trafikk over planoverganger, eller ulovlig ferdsel på sporet. Målpunkter og
andre funksjoner med sammenheng/overlapp i målgruppe må ikke plasseres adskilt av jernbanen.
Vi ber om at sikkerhet ved planoverganger vurderes som en del av konsekvensutredning av nye
byggeområder.

Fremtidige arealdisponeringer bør ikke legge opp til konflikter som gjelder støy fra jernbanen. Vi
ber også om at kommunens arealpolitikk ikke utsetter jernbanen for økt risiko for flom, ras, skred
eller på annen måte utfordrer jernbanens sikkerhet.
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Planprogrammet angir at kommuneplanen skal vurdere muligheten for å sette en annen 
byggegrense enn 30 m langs jernbanen. Bane NOR fraråder dette, og minner om det bare er 
byggegrenser satt i reguleringsplan som gir føringer for vår saksbehandling etter jernbaneloven. 
 
Vi imøteser en arealdel som ivaretar dette. 

Fremdriften for videre planarbeid med Tønsberg - Stokke er usikker. Når planarbeidet videreføres 
vil Bane NOR vil ta initiativ til, og utarbeide planen, i samarbeid med kommunen. 

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i 
vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-
oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/  

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har 
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere. 

Bane NOR som grunneier har følgende merknader 

Vi støtter de gode intensjoner som ligger i forslag til planprogram og målene som knytter seg til 
byutvikling og god samordnet areal og transportplanlegging. Bane NOR Eiendom er opptatt av det 
skal bygges opp under sentrale og viktige kollektivknutepunkt med høy utnyttelse av boliger, 
næringsbebyggelse og ulike servicefunksjoner. Bane NOR Eiendom vil aktivt planlegge og 
gjennomføre en ønsket byutvikling knyttet til både ny og eksisterende stasjon i Sandefjord sentrum 
og dette må ses i tett sammenheng med byutviklingsplan for Sandefjord som er under utarbeidelse, 
samt reguleringsplan for ny stasjon. 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og Teknologi 

Stig Hagelid Fjeldstad 
planlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Høringsuttalelse - oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og 
høring av planprogram - Sandefjord kommune - Vestfold og Telemark fylke 
Kystverket viser til brev av 28. juni 2021 vedrørende oppstart av arbeid med 
kommuneplanens arealdel og høring av planprogram. 

Forslag til planprogram redegjør for kommunens strategiske valg og angir hvilke 
planoppgaver, utredninger og vurderinger som foreslås gjennomført i forbindelse med 
planarbeidet. 

Hovedmålsettingen for arealdelsrulleringen er å tilrettelegge for bærekraftig 
samfunnsutvikling som gjør Sandefjord kommune til en attraktiv og klimavennlig bo- og 
næringslivskommune.  
Grunnlaget for Kystverkets engasjement i planarbeidet 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Kystverket ligger under Samferdselsdepartementet. 

Kystverket 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. 
Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å bidra til å utvikle et helhetlig 
transportsystem.  

Et velfungerende sjøtransportssystem bestående av farleder, havner og havneterminaler er 
svært viktig for persontransport og næringsutvikling langs kysten, og for at norske bedrifter 
kan inngå i større handels- og produksjonsnettverk.   

Kystverket har veiledning og informasjon om vår rolle i arealplanlegging på våre nettsider. 
Her finner en også styrende dokument som ligger til grunn for vår medvirkning i planlegging 
etter plan- og bygningsloven.  

Planarbeidet i Sandefjord kommune kan ha konsekvenser for sjøtransportens rammevilkår, 
og Kystverket har da rett og plikt til å delta i planleggingen, jf. plan- og bygningsloven § 3-2 
tredje ledd.  
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Kystverkets innspill 

Farleder og ferdsel 
Det går frem av mottatt informasjon at arealformål i sjø og tilhørende bestemmelser vil bli 
vurdert som en del av rulleringen. 

Det er viktig at det legges opp til at fremtidig arealdisponering tar høyde for at hoved- og 
bileder forbeholdes sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel til sjøs må ikke hindres av for 
eksempel plassering av brygger, fortøyninger, lektere, oppdrettsanlegg, broer m.m. 
Kystverket har ansvaret for farledene på sjø og installasjonene som knyttes til disse.  

Hoved- og biled er fastsatt i forskrift om farleder og fremkommer i Kystverkets digitale kart 
Kystinfo, og skal vises på kommuneplankartet som juridiske samferdelslinjer. Det kan være 
hensiktsmessig å benytte arealformålet farled som enbrukformål i deler farledene.  
Eksempler her vil kunne være innseiling til trafikkhavner, i trange farvann og i områder med 
høy trafikktetthet.  

I kommunens sjøområde kan det være hensiktsmessig å bruke farled eller ferdselsformålet 
for å sikre innseiling til mindre havner og småbåthavner.  

Det vises forøvrig til kap. 6.4.2 i veileder for planlegging i sjøområdene utgitt av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet i mai 2020.  

Havn og kaier 
Havner og havneterminaler er viktige bindeledd mellom land og sjø, og for person- og 
næringstransporten langs kysten. Sjøtransport er avhengig av at havner er effektive og 
tilgjengelige for brukere som har behov for sjøtransport. I dette ligger det også et behov for 
areal til lasting, lossing og lagring, samt terminaler for ulike formål. Det er også viktig at 
sjøtransporten sikres tilstrekkelig manøvreringsareal rundt aktuell terminal/kaianlegg. 

Sandefjord havn er en viktig trafikkhavn med ferjeforbindelse til utlandet. Det går frem av 
planprogrammet at det ikke vil bli vurdert vesentlige endringer av havnearealene eller 
havnevirksomheten i denne kommuneplanrullering. Kystverket vil understreke viktigheten 
av et helhetlig fokus på sjøtransport og havnevirksomhet. Så lenge havnas fremtid er 
uavklart, må kommunens arealplanlegging ta hensyn til havnevirksomheten. Vi forutsetter 
at det ikke legges opp til arealbruk som kan komme i konflikt med effektiv drift av havna. 

Kommunen må sikre det maritime næringslivet tilgang til tilstrekkelig næringsareal med 
sjøtilgang. Effektiv havnevirksomhet er avhengig av en rekke faktorer, bl.a. arealtilgang, 
tilknytning til overordnet infrastruktur og kontinuerlig helårsdrift (24/7).  

Havnedrift medfører ulike typer støy gjennom døgnet. Kystverket erfarer fra andre havner 
at havnestøy er en utfordring for nærliggende områder med støyømfintlig bebyggelse. 
Kystverket forutsetter at det ikke legges til rette for tiltak/ arealbruk, herunder støyømfintlig 
bebyggelse, som kan komme i konflikt med effektiv drift av havnen(e).  
Kystverkets vurdering er at boliger, støyfølsom næringsaktivitet, offentlige bygg osv. må 
legges i god avstand til havna, slik at det ikke oppstår konflikter knyttet til støy, brukstid mv, 
og at havnas muligheter til å utvide sin virksomhet ikke begrenses.  

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. Det må ikke planlegges arealbruk som kan komme i konflikt med 



 Side 3 

navigasjonsveiledning i farvannet. Det er spesielt viktig at det ikke planlegges tiltak som 
kan skjerme for seilingssektorene fra fyrlyktene.  
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. Tiltakene har også en side til klimaendringer ved at 
de øker sikkerheten i seilingsleder som går i beskyttet farvann. Nymerkingen medfører 
også overgang fra bruk av sjøkabler til solcelledrift, i tillegg til redusert behov for drift og 
vedlikehold av navigasjonsinnretningene.  
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. 
Næringsinteresser/arealbruk i sjø 
Økt press på sjøområder kan føre til arealkonflikter mellom ulike interessegrupper, 
herunder ulike næringsinteresser. Skipsfart, tradisjonelt fiske, akvakultur, natur/friluftsliv 
mv. er eksempler på slike. 

Ved forslag om tiltak/arealbruk i/ved sjø må det gjøres rede for ferdselsmessige 
konsekvenser for sjøfarende og andre brukere av farvannet. Det må ikke legges til rette for 
arealbruk som kan svekke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet. 

Ankrings-, opplags- og riggområder 
Ankrings-, opplags- og riggområder er områder som dekker både nasjonale, regionale og 
lokale behov for sikker oppankring, og er derfor viktig å ivareta i 
kommuneplansammenheng. For noen kommuner vil det være behov for å utarbeide mer 
detaljerte planer og å avsette konkrete områder til disse formålene. Kystverket anbefaler 
derfor en samlet gjennomgang av arealbehovet, og at aktuell bruk til de nevnte formålene 
blir vurdert i kommuneplanens arealdel.  

Klimatilpasning 
Arealdisponeringen til kommunen vil ha betydning for hvordan kommunen påvirkes av 
klimaendringer. En klimatilpasset arealplanlegging vil redusere skadeomfanget som følge 
av klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler som følge av endringer i klimaet. 

Sjøtransporten er avhengig av en tilfredsstillende maritim infrastruktur for å kunne levere 
gode og effektive tjenester til sine kunder. Maritim infrastruktur er blant annet farleder, fyr, 
merker, moloer og havner/havneterminaler med tilhørende infrastruktur. Klimaendringer 
knyttet til havnivåstigning, vind-, bølge-, og strømforhold og erosjon vil gi økte utfordringer 
for etablering/dimensjonering og drift/vedlikehold av maritim infrastruktur. 

Kystverket vil presisere viktigheten av at kommunene gjør gode vurderinger knyttet til 
klimaendringer og arealdisponering i planen, herunder konsekvenser for maritim 
infrastruktur. 

ROS/Konsekvensanalyse  
I kommuneplanens arealdel skal en konsekvensutredning beskrive virkninger på miljø og 
samfunn for alle bygge-/anleggsområder. Etablering av tiltak i eller nær sjø og som kan få 
betydning for sikkerheten og fremkommelighet i farvannet skal derfor inngå i 
utredningsarbeidet.  



 Side 4 

Ved planlegging av bebyggelse nær områder som trafikkeres av næringsfartøy må det 
utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for skipsstøt mot bebyggelse. Resultatene fra 
en slik analyse vil vise om det kan være behov for etablering av sikringstiltak før en evt. 
etablering av bebyggelse i vannkanten. 

Gjennom planmedvirkning vil vurderingen om hvorvidt planforslaget kan få konsekvenser i 
hoved- eller biled for sikkerheten og ferdselen være sentralt for Kystverket. Vi ønsker derfor 
å minne om at det for områder i sjø kan knyttes bestemte krav om konsekvensutredning til 
arealformål, hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 2 og 6. 

Kystverkets kartløsning  
Informasjon om farleder, navigasjonsinstallasjoner, ankringsområder mm er tilgjengelig og 
kan lastes ned fra Kystverkets kartverktøy, http://www.kystverket.no/Maritime-
tjenester/Geoportal/   
Havne- og farvannsloven  
Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjø krever tillatelse etter 
havne- og farvannsloven § 14. Det er Kystverket som skal vurdere og eventuelt gi tillatelse 
til tiltak i hoved- og biled, mens kommunale havnemyndigheter behandler tiltak i 
kommunens sjøområde. Tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men 
som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hoved- eller biled skal behandles 
av Kystverket. 
Oppsummering 
Kystverket viser til våre faglige råd og innspill i dette brevet og ber om at det tas hensyn til 
disse i planarbeidet. 
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Uttalelse til oppstart og høring av planprogram for 
kommuneplanens arealdel for Sandefjord kommune 2023 - 2035 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 28. juni 2021. 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 

Om saken 
Sandefjord kommune har vedtatt å sende planprogram for kommuneplanens arealdel 
2023-2035 på høring. Planprogrammet viser kommunens strategiske valg, og angir 
planoppgaver, utredninger og vurderinger som foreslås gjennomført i forbindelse med 
planarbeidet. Hovedmålsettingen er å gjøre Sandefjord til en attraktiv og klimavennlig 
bo- og næringslivskommune gjennom en bærekraftig samfunnsutvikling.   

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at 
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og 
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre 
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak, 
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas. 

Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte 
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan 
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes 
som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og 
pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av 
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare 
dette. 
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Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine 
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv. 

 
Uttalelse fra DMF 
Ifølge DMF sin ressursdatabase er det fem uttak i drift i Sandefjord kommune: Stokke, 
Sønseth, Trollsvannet og to på Fokserød1. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har 
vurdert at forekomsten Fokserød er av regional betydning. NGU har registrert totalt 16 
grus- og pukkforekomster2, og 6 malm- og industrimineralforekomster3 i Sandefjord 
kommune.  
 
Datasett med forekomstene (grus og pukk og øvrige mineralressurser) kan lastes ned 
fra GeoNorges kartkatalog4. DMF og NGUs datasett distribueres også som WMS-
tjenester, og kan legges direkte inn i kommunens egen kartløsning. 
 
DMF kan ikke se at Sandefjord kommune har vurdert situasjonen rundt 
mineralressurser i planprogrammet. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering av om 
eksisterende plangrunnlag i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre god og langsiktig 
forvaltning av kommunens mineralressurser. Videre bør det gjøres en vurdering av om 
kommunen har tilgang på nødvendige mineralske ressurser for realisering av planlagt 
utvikling og utbygging. Dette bør ses i sammenheng med at det er stor 
utbyggingsaktivitet i kommunen og regionen, inkludert infrastruktur. 
 
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser 
Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltning av 
mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer 
også å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende 
generasjoner. 
 
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan tas ut der de 
naturlig forekommer. Mineralindustrien i Norge bidrar med en rekke mineraler som er 
nødvendig for samfunnet, den skaper arbeidsplasser og gir positive ringvirkninger i 
lokalsamfunnet. Stabil og forutsigbar ressurstilgang er viktig, ikke bare for pågående 
mineralvirksomhet, men også for virksomheter og produksjon som er avhengig av 
mineralressurser som råvare. Tilgang på byggeråstoffer spesielt er i mange tilfeller 
avgjørende for å kunne realisere planlagte utbyggingstiltak. God planlegging og 
synliggjøring av mineralressurser, på kommunalt og regionalt nivå, bidrar også til å gi 
mineralnæringen forutsigbare rammebetingelser på kort og lang sikt. 
 
 
 

                                                           
 
1 DMFs kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/  
2 NGU – grus-, pukk- og steintippdatabasen: 
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=3804  
3 NGU – malm-, industrimineral- og natursteindatabasen: 
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=3804R&p_sp
rak=N  
4 GeoNorges kartkatalog: https://kartkatalog.geonorge.no/  

https://minit.dirmin.no/kart/
https://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag_KS.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=3804
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=3804R&p_sprak=N
https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom_ks.Alle_fkom?p_kommunenr=3804R&p_sprak=N
https://kartkatalog.geonorge.no/
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Arealformål og hensynssone 
Der det åpnes for uttak er det viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, 
både i volum og kvalitet. DMF anbefaler at områder med etablerte uttak og konkrete 
planer for utvinning avsettes med formål råstoffutvinning i arealdelen. Det bør i tillegg 
unngås å planlegge ny arealbruk som båndlegger arealer i nærheten av områder som 
på lengre sikt også kan være aktuelle for råstoffutvinning. 
 
Forekomster som kan bli viktige eller er ønskelig å ivareta for fremtiden, kan 
synliggjøres med hensynssone i planen. Rundskriv «Ikrafttredelse av endringer i plan- 
og bygningsloven og matrikkellova» datert 30. juni 2017, beskriver hensynssone for 
mineralressurser (§ 11-8): 
«Endringen åpner for at kommunene gjennom sin planlegging kan synliggjøre 
mineralressurser som kan være aktuelle for fremtidig utvinning, og gi retningslinjer om 
begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta denne interessen. 
Hensikten er å unngå utbygging eller tiltak som kan vanskeliggjøre senere utvinning av 
mineralske ressurser.» 
 
Hensynssone H590 kan derfor benyttes både for områder med registrerte forekomster 
med mineralske ressurser og arealer som ligger i tilknytning til etablerte masseuttak. 
 
Bestemmelser 
DMF oppfordrer kommunen til å vurdere følgende krav i utforming av bestemmelsene 
til ny arealdel: 

 Det skal tas hensyn til registrerte mineralforekomster ved alle byggetiltak. 

 Der forekomster med byggeråstoff kan bli berørt, vurderes hvordan ressursen 
kan komme samfunnet til gode før den blir gjort utilgjengelig for fremtidige 
generasjoner. 

 Videreføring av gjeldende bestemmelse om at drift av uttak skal skje i henhold 
til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i 
tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet 
etter mineralloven. 

 Kommunen bør stille krav om reguleringsplan ved etablering eller utvidelse av 
masseuttak. DMF minner om at mineralloven stiller krav om meldeplikt for 
uttak over 500 m3, og at uttak over 10 000 m3 krever driftskonsesjon. 

 Kommunen bør stille krav som ivaretar utredning av landskapsvirkninger og 
innarbeidelse av avbøtende tiltak undervegs i drift av masseuttak og med 
tanke på ønsket etterbruk. 

 
Konsekvensutredning 
I planprogrammet står det at eventuelle konflikter med mineralske ressurser skal 
vurderes i konsekvensutredningen. DMF minner derfor om at datagrunnlaget fra NGU 
skal legges til grunn for utredning ved alle forslag til ny arealdisponering på lik linje 
med øvrige naturressurser, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 21. Dette bidrar til 
at kommunen kan identifisere og prioritere mellom ny arealbruk og eventuell berøring 
med mineralinteresser i planen. DMF forventer at det i arbeidet med kommuneplanen 
blir innhentet informasjon om forekomster i kommunen for å vurdere virkninger av ny 
arealbruk. Alle nye områder som kommer i nærheten av eller i berøring med 
registrerte mineralske forekomster eller masseuttak i drift, bør vurderes om de 
båndlegger tilgang til ressurser i dag og i framtida. Kommunen bør også vurdere om 
det finnes relevante avbøtende tiltak dersom kommunen anbefaler ny båndlegging. 
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Klima- og miljøperspektiv 
Vi registrerer at bærekraft nevnes som satsningsområder i planprogrammet. God og 
langsiktig planlegging kan resultere i mer effektiv og klimavennlig utvinning av 
mineralske ressurser. På et generelt grunnlag anbefaler DMF at det blir lagt opp til 
kortest mulige distanser for transport av byggeråstoff. Dette er i tråd med de nasjonale 
forventningene og er gunstig mtp. klima-, økonomi- og trafikksikkerhetshensyn. I 
denne sammenhengen viser vi til Harde fakta om mineralnæringen – mineralstatistikk 
20195

 som er tilgjengelig på våre nettsider. Kapittel om Miljø og bærekraft er særlig 
relevant, der det blant annet er gjort rede for forholdet mellom byggeråstoff og 
klimautslipp fra mineralnæringen som følge av transport av tunge masser. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Henning Sigstad 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Henning Sigstad 
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Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

  

                                 

 
 

                                                           
 
5 DMF – harde fakta om mineralnæringen – mineralstatistikk 2019: 
https://www.dirmin.no/sites/default/files/hardefakta_2019_web_print.pdf  

http://www.dirmin.no/
https://www.dirmin.no/sites/default/files/hardefakta_2019_web_print.pdf
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NVEs innspill - Varsel om oppstart – Kommuneplan (arealdel) 2023-

2025 - Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark 

Vi viser til brev datert 28.06.2021 med varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel med høring av 

planprogram.  

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl). 

NVEs innspill 

Klimaendringer  

Det har de siste årene blitt utarbeidet et utall rapporter, stortingsmeldinger og NOU´er som omhandler 

behovet for- og nødvendigheten av klimatilpasning. De aller fleste rapportene, herunder 

Klimaservicesenterets (KSS) rapport «Klima 2100» (hvor NVE er en av bidragsyterne) viser til at vi må 

forvente et økt- og endret flommønster med flere regnflommer sent på høsten og vinteren samt økende 

skredfare. Indirekte angår dette også i noen grad kvikkleireskred som følge av mer erosjon grunnet 

økende og mer intens nedbør.  

Regjeringen forventer i De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klima-

tilpasning av 28.09.2018 at kommunene legger de høye utslippsalternativene fra nasjonale klima-

utredninger til grunn for sin arealplanlegging. Hovedformålet med planretningslinjene er at klima-

tilpasning skal være en viktig premiss for kommunenes planlegging etter plan- og bygningsloven. Vi 

forventer derfor at kommuneplanen benyttes som et sentralt redskap for å unngå og bygge seg inn i 

klima- og naturfareproblemer. Ny kunnskap om klimaendringer og naturfare må også innebære en 

vurdering av hvorvidt også eksisterende byggeområder innehar nødvendig klimarobusthet. Det er 
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positivt at kommunen viser at den er særlig oppmerksom på- og ønsker å vektlegge forholdet til 

klimatilpasning i det videre planarbeidet.  

Flom og overvann 

Kommunen skriver i planprogrammet at behovet for endring av bestemmelser for flomfare og flomveier 

skal vurderes, samt behovet for å heve kvaliteten på eksisterende temakart for flomveier. Kommunen vil 

videre vurdere om det er behov for nye bestemmelser og retningslinjer i arealdelen knyttet til grønn 

overflatefaktor. Det er positivt at kommunen er oppmerksom på disse problemstillingene.  

Overvannshåndtering bør i størst mulig grad skje lokalt og helst i form av åpne, naturbaserte løsninger i 

tråd med de Statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning og etter den 

såkalte tretrinnsmodellen. I flomsituasjoner bidrar (delvis) tette og/eller underdimensjonerte rør og 

kulverter dessverre ofte til betydelige ekstrakostnader som kunne vært unngått dersom en hadde vært 

oppmerksomme på disse tvangspunktene. Vi anbefaler at det tas inn bestemmelser til arealdelen som 

ivaretar dette, noe som gir forutsigbarhet for både kommunen selv, tiltakshavere og regionale aktører. Vi 

minner i den sammenheng om vår tilskuddsordning til økonomisk støtte til å kartlegge kritiske punkt i 

bekker og bratte vassdrag (5 mill.kr. for 2021) og anbefaler kommunen om å søke på disse midlene 

dersom dette ikke er gjort tidligere. 

 

Ved å finne dreneringslinjer og lavpunkt i terrenget kan man få kjennskap til hvor vannet kan renne og 

bli stående ved intense nedbørhendelser (I NVEs kartbaserte veiledning for reguleringsplaner, fane 4 

ligger en veiledningspakke som viser hvordan du kan beregne dreneringslinjer). Potensiell flomfare og 

areal med fare for oversvømmelse må komme frem gjennom ROS/KU for nye byggeområder. 

Bestemmelser må sikre at tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare, i henhold til TEK17, ivaretas på siste 

plannivå. Det bør i kommuneplanen fastsettes byggegrense mot vassdragene. 

 

Havnivåstigning/stormflo  

Kartverkets innsynsløsning «Se havnivå» viser som kjent framtidig havnivåstigning med stormflo for de 

aller fleste tettstedene langs hele kysten basert på kravene i TEK17 med veiledning. Vi anbefaler at 

kommunen legger disse (minimums)høydene til grunn for kystnær arealplanlegging. Vi minner om at 

bølgehøyder naturlig nok ikke er tatt inn i tabellene. Her må det benyttes lokalkunnskap for å vurdere 

reell sikkerhet. I større og/eller sårbare utbyggingsprosjekter i umiddelbar nærhet til sjø kan det være 

nødvendig med mer omfattende utredninger av bølgepåvirkninger. Dette er bla. gjort ifbm. 

områdereguleringsplanen for Stavanger sentrum, men også i Trøndelag er det gjort slike beregninger for 

eksempel i forbindelse med utarbeidingen av kommunedelplanen for Vanvikan i Indre Fosen kommune i 

2018. Det er positivt at det pågår et arbeid med stormfloutredning for indre del av Sandefjordsfjorden, 

avgrenset til berørte områder på land på strekningen Stub – Framnes.  

 

Skred 

Det er positivt at kommunen skal ta en gjennomgang av bestemmelser og retningslinjer i arealdelen for 

hensynssonene ras og skred, kvikkleire og steinsprang, med særlig fokus på kvikkleire, og at dere skal 

kartlette behovet for å oppdatere faresonene i arealdelen. Store deler av Sandefjord kommune ligger 

under marin grense, med områder hvor det er muligheter for sammenhengende forekomster med marin 

leire. NVE anmoder kommunen å systematisk vurdere mulighet for områdeskred knyttet til alle nye 

utbyggingsområder som blir del av planen. Veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred angir hvordan 

en kan foreta innledende vurderinger. Tilstrekkelig områdestabilitet må være dokumentert senest på siste 

plannivå. Det er viktig at rutiner for å innrapportering av nye kvikkleireforekomster og -soner til NVE 

etableres, se Innmelding av farekartlegging - NVE.  

 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/innmelding-av-farekartlegging/
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Vassdrag 

Alle vassdrag med årssikker vannføring bør merkes tydelig i plankartet. En forutsetning for at vassdrag 

blir tatt hensyn til er at de er gjort kjent/avmerket. NVE ser i økende grad problemer som skyldes 

innskrenkninger av vassdragets naturlige løp, underdimensjonerte kulverter og lukking av bekker. 

Bekkelukkinger og omlegginger av vassdrag bør unngås.  

For å gi god oversikt og sikre god styring med vassdrag og vassdragsnære arealer anbefaler NVE at 

kommunen bruker arealbrukskategorien bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. pbl § 11-7 nr. 6 til å merke 

alle vann, elver og bekker. Dersom det er spesielle bruks- eller vernehensyn langs vassdraget, bør 

formålet underspesifiseres. Det kan samtidig angis et område inntil 100 meter langs vassdrag der det er 

forbudt å sette i verk bestemte bygge- og anleggstiltak, jfr. pbl 11-11 nr. 5. Bredden kan differensieres ut 

fra vassdraget og omgivelsenes karakter. 

 

Energianlegg  

Planen må ta hensyn til eksisterende og eventuelt planlagte anlegg for produksjon og distribusjon av 

elektrisitet. NVE anbefaler at kommunen i dialog med netteiere angir nødvendige hensynssoner som 

sikrer drift og eventuell videreutvikling av sentral- og regionalnettet. 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Marie Louise Sundheim 

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   

 

  

Kopi til:  

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 
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Innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram for 
kommuneplanens arealdel 2023-2035 - Sandefjord kommune 

Vestfold og Telemark fylkeskommune viser til oversendelse datert 28.06.2021 vedrørende varsel 
om oppstart av reguleringsplanarbeid-, samt offentlig ettersyn av planprogram for 
kommuneplanens arealdel 2023-2035 i Sandefjord kommune. Uttalelsesfristen er satt til 
06.09.2021.  

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

Det foreslås å invitere til arealinnspill innenfor de fleste formål, med unntak av ny 
fritidsbebyggelse, men med klare forventninger om at innspillene må bidra til å styrke eksisterende 
byer, tettsteder og næringsområder i tråd med kommunens arealstrategier. 

Fylkeskommunens roller og ansvar 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt varsel om rullering av kommuneplanens arealdel 
i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12 og offentlig ettersyn av planprogram i medhold 
av § 11-13. 

Fylkeskommunen skal bidra til at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt 
planarbeid. Vi har en rolle som regional utviklingsaktør, planmyndighet og som planfaglig veileder. 
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i 
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter.  

Fylkeskommunens uttalelse til varslet 
Kommunen har utarbeidet et godt og oversiktlig planprogram for rulleringen av kommuneplanens 
arealdel. Intensjonene som fremkommer av planprogrammet vurderes langt på vei å være i tråd 
med nasjonale- og regionale føringer.  

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av 
planarbeidet som spesielt berører våre ansvarsområder.  

SANDEFJORD KOMMUNE 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD Seksjon for samfunn og plan 

Vår dato: 
Deres dato: 

Vår referanse: 
Deres referanse: 

Vår saksbehandler: 

06.09.2021 
28.06.2021 
21/24292-2 

Thale Høiskar 
Heltberg 
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Regionale planer 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 

Retningslinjene i RPBA er førende for arealbruken i tidligere Vestfold fylke, og gir uttrykk for hva 

som er av vesentlig betydning for den regionale arealpolitikken. Planen inneholder også 

retningslinjer som ivaretar arealhensyn i Regional transportplan og Regional plan for folkehelse i 

Vestfold.  

Hovedgrepet i RPBA er at vekst skal skje som fortetting og transformasjon i eksisterende byer og 

tettsteder. Lokalisering av arbeidsplasser, boliger og kommersielle, kulturelle og sosiale funksjoner 

skal fremme funksjonsblanding og bidra til utviklingen av kompakte og levende byer og tettsteder. 

Boligbebyggelse 

Fylkeskommunen støtter at hovedfokuset for boligbebyggelse i rulleringen bør være å tilrettelegge 

for forutsigbar fortetting og transformasjon med leilighetsbygg nær Sandefjord by, Stokke sentrum 

og Andebu sentrum. Videre støttes det at kommunen gjør en vurdering av om ubebygde 

byggeområder som har ligget inne i to kommuneplanperioder, bør tilbakeføres til LNF-formål. En 

slik praksis vil på sikt kunne styrke kommuneplanen som styringsverktøy for boligbyggingen i 

kommunen.    

Langsiktige utviklingsgrenser 

Fylkeskommunen støtter også at kommunen vil se på de langsiktige utviklingsgrensene. Disse 

grensene er tett koblet til retningslinjer i RPBA, og medfører en type forhåndsavklaringer/ 

forpliktelser fra det regionale nivået som gjør at fylkeskommunen ber om å bli koblet på i dette 

arbeidet før planforslaget kommer til offentlig ettersyn.  

Handel 

Fylkeskommunen støtter at det skal gjøres en nærmere vurdering av hvilke typer 

handel/handelskonsepter som kan tillates utenfor sentrumsområdene i kommunene. I den 

forbindelse vises det til RPBAs retningslinjer og planbestemmelser vedrørende 

handelsetableringer. Hensikten med retningslinjene er å styrke by- og tettstedssentra, bidra til 

effektiv arealbruk og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, og vi forutsetter at disse følges 

opp i det videre arbeidet. 

Det er utarbeidet er handelsmodell som ivaretar RPBAs krav til metode for å utarbeide en 

handelsanalyse. Dersom kommunen bruker andre analyseverktøy, må beregningsgrunnlaget og 

sentrale forutsetninger være tilsvarende denne.     

Regional transportplan (RTP) 

I retningslinjene til regional transportplan for Vestfold er det anbefalt at kommunen stiller krav om 

at det i reguleringsplaner for større utbyggingsprosjekter eller relokalisering av offentlig 
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virksomheter utarbeides mobilitetsplaner som beskriver hvordan de som jobber og besøker 

virksomheten kan transportere seg dit. Mobilitetsplanene skal analysere mulige tiltak som kan 

minske bilavhengigheten og synliggjøre en fremtidig reisemiddelfordeling. Kravet om 

mobilitetsplaner anbefales forankret i kommuneplanens arealdel.  

 
Regional plan for kystsonen i Vestfold (Kystsoneplanen) 

Det oppgis i planprogrammet at det i utgangspunktet ikke er ønskelig med innspill til 

omdisponering av nye arealer til fritidsboliger, men at det kan bli aktuelt å vurdere enkelte innspill 

til «infillområder» mellom eksisterende hyttefelt. I den forbindelse vises det til retningslinjene i 

Kystsoneplanen, og det bes om at eventuelle endringer knyttet til fritidsbebyggelse langs sjøen 

vurderes opp mot disse.   

 

Revisjon av regional plan for kystsonen i Vestfold vil varsles denne høsten, og etter foreliggende 

fremdriftsplan skal et planforslag legges ut til offentlig ettersyn høsten 2022.   

 

Barn- og unge 

Hensynet til barn og unge er sterkt forankret i lovverket og nasjonale retningslinjer, jfr. plan- og 
bygningsloven §§ 1-1, 3-1, RPR- barn og unge pkt. 4 og 5 samt forvaltningsloven § 17. 
Fylkeskommunen ber om at barn og unges arealinteresser beskrives og vurderes i 
saksutredningen og planbeskrivelsen.  
 
Under tema grønnstruktur står det at strategien for lekearealer i offentlig rom for Sandefjord 
sentrum skal evalueres. Samtidig skal det vurderes å utvide virkeområdet. Etter fylkeskommunens 
vurdering bør resultatene av evalueringen foreligge før det eventuelt gjøres endringer i 
virkeområdet. Kommunens strategi bygger på fylkeskommunens prosjekt tettere byer med høyere 
kvalitet, og fylkeskommunen ber om å bli holdt orientert om videre arbeid.   
 
Jordvern  
Det er flott at planprogrammet og planstrategien tar høyde for å revurdere byggeområder på dyrka 
og dyrkbar mark slik det er omtalt flere steder i planprogrammet og oppsummert i kap. 5 punkt 7.   
I den forbindelse ber vi om at kommunen samtidig gjør en vurdering av om eventuelle endringer i 
arealformål medfører at de langsiktige utviklingsgrensene bør endres tilsvarende.  
 
Vi vil også oppfordre kommunen til å være tydelig på at det vil bli praktisert et meget strengt 
jordvern i saker som spilles inn for omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til andre formål. 
Videre oppfordres kommunen til å ta inn vurdering av massedeponi for rene masser som tema i 
kommuneplanen. Også med tanke på avslutning som dyrka mark. 
 
Næring  
Fylkeskommunen støtter kommunens egne mål og ambisjoner i deres sentrumsplan, der det pekes 
på behovet for å begrense utbyggingen av kontorvirksomhet utenfor sentrum. Dette er og i tråd 
med nasjonale og regionale føringer, og vi forventer derfor at det i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel legges opp til ytterligere begrensning av dette formålet på næringsområder utenfor 
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sentrum. 
 
Samferdsel 
Planprogrammet ser ut til i hovedsak å beskrive relevante utredningstemaer i forhold til 
samferdsels ansvarsområde. Mange av utredningsoppgavene er allerede igangsatt og det opplyses 
i planprogrammet at et viktig formål med rulleringen av arealdelen er å implementere 
konklusjonene i disse utredningene i kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser og 
retningslinjer. Vi støtter denne målsetningen. Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og 
retningslinjer er den overordna planen som skal gi juridiske rammer for framtidig arealutvikling og 
skal konklusjonene i temaplaner få et reelt innhold må disse implementeres i arealdelen. For 
samferdsels ansvarsområde er vi spesielt opptatt av at temaplanene for mobilitet, byutvikling, 
fortettingsstrategi for gang/sykkelbyen i Sandefjord og stedsutviklingsprosjektet for tettsteder og 
lokalsentre, blir vektlagt som en viktig del av kunnskapsgrunnlaget når ny kommuneplan 
utarbeides. Så langt som mulig, ut fra de avklaringer som eventuelt foreligger, bør en i planarbeidet 
også ta hensyn til jernbanetrase/stasjonslokalisering og framtidig knutepunktutvikling. 
 
Trafikksikkerhet er et viktig tema som har stort fokus i reguleringsplaner. Vi har opplevd at det kan 
være krevende å ivareta trafikksikkerheten i utbyggingssaker hvor det ikke er plankrav. Vi anbefaler 
sterkt at kommunen ser på muligheten til å innarbeide konkrete og tydelige krav til trafikksikkerhet 
i arealdelens utfyllende bestemmelser der det åpnes for utbygging uten reguleringsplan. Det er 
spesielt viktig at trafikksikkerheten for myke trafikanter og trygg skoleveg blir ivaretatt. 
 
Vi anmoder kommunen om å gjøre en vurdering av byggegrenser mot fylkesveg og innarbeide disse 
i planen slik at det i størst mulig grad er plan- og bygningsloven som styrer arealbruken. Når 
kommunen ikke har innarbeidet byggegrenser mot fylkesveg i planen vil det være veglovens 
byggegrenser som gjelder. Erfaringsmessig vet vi at dette medfører et stort antall 
dispensasjonssaker. Vi antar at det her kan være et potensiale i forhold til effektivisering av 
saksbehandlingen for kommune, fylkeskommune og utbyggere. Fastsetting av byggegrense mot 
fylkesveg må gjøres etter en grundig vurdering av den enkelte vegstrekning. Vi deltar gjerne som 
vegeier/forvalter i en dialog ved denne vurderingsprosessen. 
 
Geologiske resurser 
Sandefjord kommune har mineralressurser som må forvaltes ihht. Pbl. Ressursene er av 3 
kategorier der hver kategori trenger en spesifikk tilnærming i kommuneplanen: 

1. Byggeråstoffer (pukk) 
2. Larvikitt (blokkstein) 
3. Apatitt/Fosfat 

 
Byggeråstoffer, Pukk 
Sandefjord får i all vesentlighet dekket sitt behov fra pukkverket på Fokserød. Reguleringsplaner for 
drift på et område nord for eksisterende pukkverk gjør at driften for tiden flyttes vekk fra E18. 
Driften noe lenger nord vil ifølge Veidekke dekke Sandefjords behov i ca. 60 år basert på dagens 
uttaksvolum. Pukkstein bør av miljø- og økonomiske hensyn være så kortreist som mulig. Kvaliteten 
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må også være tilstrekkelig god til ulike formål. Siden Sandefjord kommune nå har blitt mye større 
etter kommunesammenslåingen, anbefales kommunen å utarbeide en strategi for bærekraftig 
uttak og forsyning av hele kommunen for en 100-200-års horisont. 
 
Larvikitt, blokkstein 
Larvikitt er en unik blokk-/prydstein. Verdens produserbare reserver ligger i all vesentlighet i Larvik 
kommune, men en liten andel finnes innenfor Sandefjord kommune i grenseområdet mot Larvik 
syd for E18. Larvikittressursene er tidligere kartlagt i samarbeid mellom Norges geologiske 
undersøkelse og Vestfold fylkeskommune, v/Regiongeologen. Larvik kommune har laget en egen 
kommunedelplan for steinressurser. Larvikittressursene i Sandefjord er ikke inkludert i Sandefjord 
kommunes arealplaner. Kommunen anbefales å legge inn arealer med mulige larvikittressurser 
som hensynssoner i arealplanen. Videre anbefales dialog med Larvik kommune som skal rullere sin 
kommunedelplan for steinressurser de nærmeste årene, og se om det er muligheter for 
samordning og synergier. I denne dialogen er det viktig å trekke inn representanter fra 
larvikittindustrien. 
 
Apatitt/Fostfat 
En forekomst av apatitt, det fosfatmineralet som brukes av Yara for framstilling av kunstgjødsel, 
finnes på grensa mellom Larvik og Sandefjord kommune vest for Kodal. Dette er en forekomst av 
nasjonal betydning. Forekomsten er kartlagt tilstrekkelig godt for å kunne legges inn med 
hensynssone i kommunens arealplan. Dette bør gjøres. Drift er sannsynlig på forekomsten en gang 
i framtida. Det bør derfor legges inn hensynssoner rundt forekomsten som tar høyde for deponier 
og prosesseringsanlegg. Data for slike hensynssoner foreligger i tidligere forslag fra industriforetak 
til Larvik og Andebu kommuner. Avsetting av hensynsoner bør gjennomføres i samarbeid med 
Larvik kommune, eventuelt også med grunneiere. 
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar gjerne i videre dialog med Sandefjord kommune om 
langsiktige planer for utvinning og forvaltning av mineralressurser i kommunen. 
 
Kulturarv 
Sandefjord kommune har mange verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som vitner om områdets 
historie gjennom tusenvis av år. Kulturmiljøene gir kommunens beboere og besøkende identitet og 
følelse av tilhørighet både til stedet og til fortiden. Samtidig er kulturminner og kulturmiljøer felles 
goder og samfunnsressurser som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. 
Det er derfor viktig at hensynet til kulturminner og kulturmiljøer ivaretas i arbeidet med revisjon av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Fylkeskommunen ved Kulturarv har ansvaret som kulturminnemyndighet i plansaker etter plan- og 
bygningsloven og skal samordne kulturminneforvaltningens uttalelse i plansaker. På bakgrunn av 
dette er Riksantikvarens og Norsk Maritimt museums uttalelser til planarbeidet innhentet og 
innarbeidet i Kulturarvs uttalelse.  
 
Nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøer  
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Revidert Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt 26.09.2019. Med dette 
vedtaket fikk Sandefjord syv nye nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøer. Disse 
kulturmiljøene kom i tillegg til de åtte som allerede lå inne i planen (temakart som viser 
kulturmiljøer av nasjonal og regional verdi er tilgjengelig her: 
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=795929b51a7e4b86a9cedcde10bfca1
0). 
 
Samtlige områder er allerede tatt inn i gjeldende kommuneplanens arealdel. Kulturarv legger til 
grunn, at kommunen også sikrer samtlige nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøer i et nytt 
planforslag i tråd med retningslinje R8 i RPBA:  
 

De nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøene i temakart for RPBA skal sikres i 
kommune- og reguleringsplaner. Vernehensyn som skal ivaretas, tilpasses hvert enkelt 
kulturmiljø og innarbeides som bestemmelser til kommuneplanens arealdel, og/eller som 
bestemmelser til reguleringsplaner.  
 
Nye tiltak inntil nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøer utformes slik at 
kulturmiljøenes verdi og særpreg ikke svekkes.  

 
Det er nødvendig at kommunen og Kulturarv har dialog om hvordan kulturmiljøene sikres på en 
hensiktsmessig måte jf retningslinje R8 i kommuneplanens arealdel. Kulturarv har de siste årene 
erfart at hensynssone H_570 med tilhørende retningslinjer i enkelte saker ikke har gitt tilstrekkelig 
vern til viktige kulturminner og kulturmiljøer. Vi anbefaler derfor at nasjonalt og/eller regionalt 
viktige kulturmiljøer primært ivaretas som bestemmelsesområder i planen. Det kan i den 
forbindelse være nyttig å se til pågående arbeid med kommunedelplan for Larvik sentrum eller 
gjeldende kommunedelplan for Tønsberg sentrum.  
 
Middelalderkirkesteder  
I 2021 overtok fylkeskommunen forvaltningsansvaret for middelalderkirkegårder, mens 
Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for middelalderkirker og listeførte kirker.  
 
Sandefjord har syv middelalderkirkesteder - fire middelalderkirker med tilhørende 
middelalderkirkegårder (Andebu, Kodal, Skjee og Høyjord stavkirke), samt tre 
middelalderkirkegårder der dagens kirke er listeført (Sandar, Stokke og Arnadal).  
 
Riksantikvaren i uttale av 26.06.2021 har følgende innspill til middelalderkirkene, mens 
fylkeskommunen uttaler seg tilsvarende til middelalderkirkegårdene: 
 
Middelalderkirkene og middelalderkirkegårdene er automatisk fredet etter lov om kulturminner av 
9. juni 1978 (kml.) § 4, første ledd, pkt. a. Disse skal markeres som båndleggingsområde, 
hensynsområde d - H730 i plankart. Avgrensingen skal følge ytterkanten at det automatisk freda 
området, inkludert sikringssonen. Vi ber om at dette gjøres likt for alle de syv 
middelalderkirkestedene, og at følgende inngår i planbestemmelsene:  

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=795929b51a7e4b86a9cedcde10bfca10
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=795929b51a7e4b86a9cedcde10bfca10
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Middelalderkirkestedene Skjee, Andebu, Høyjord og Kodal, Sandar, Stokke og Arnadal er 
automatisk fredete kulturminner. Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan virke inn på den 
automatisk fredete kirken og gravplassen innenfor hensynssone d - H730 med mindre det foreligger 
dispensasjon fra kulturminneloven. 
 
Innenfor middelaldergravplassen er gravlegging kun tillatt i graver som har vært i kontinuerlig bruk 
etter 1945. Graver som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke benyttes til gravlegging. 
Gravminner som er eldre enn 60 år, skal ikke flyttes eller fjernes uten at kulturminnemyndighetene 
er gitt anledning til å uttale seg. 
 
Alle tiltak innenfor kirkestedet skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot bestemmelsene i 
kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det tas hensyn til kirkens 
plassering og virkning i landskapet. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep i det automatisk 
fredete kulturminnet eller tiltak som kan ha innvirkning på kulturminnet, skal sendes rette 
kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. 
 
Bestemmelser og retningslinjer til planen 
Det er vesentlig at planforslaget inneholder gode bestemmelser som sikrer at hensynet til både 
automatisk fredete, fredete og ikke-fredete kulturminner og kulturmiljøer ivaretas i plan- og 
byggesaker. Gjeldende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel er i 
utgangspunktet godt formulert med hensyn til ivaretakelse av kulturmiljøverdier. Vi ser imidlertid 
at det kan være behov for å nyansere ordlyden i bestemmelsen 1.8 med tilhørende retningslinje, 
da denne ikke skiller klart nok mellom ulike typer kulturminner (kulturminner fredet etter 
kulturminneloven ved vedtak/forskrift, automatisk fredete kulturminner, listeførte kirker og 
bevaringsverdige kulturminner mv).  
 
Det er de siste årene også gjort en vurdering av hvilke generelle krav man har lov til å stille i 
medhold av pbl. § 11.9. nr 7, og det kan være nødvendig å endre ordlyden i de generelle 
bestemmelsene/retningslinjene i forhold til dette. Vi viser i den forbindelse til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets uttalelse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11-9-nr.-
7-veiledningavklaring---utarbeidelse-av-bestemmelser-som-sikrer-kulturminneinteresser---
kommuneplanens-arealdel/id2622459/ 
 
Arbeid med fortettingsstrategier, by- og tettstedsutvikling  
Kommunen signaliserer i planprogrammet, at by- og tettstedsutvikling generelt, og fortetting av 
boligområder spesielt, er særlig viktige tema i planarbeidet. Kulturarv vil berømme dette grepet, da 
vi opplever større forutsigbarhet knyttet til hvilke områder som kan fortettes og hvordan, er en 
sentral problemstilling med hensyn til både lokale, regionale og nasjonale kulturmiljøinteresser.   
 
Utarbeidelse av en temaplan for kulturminner og kulturmiljø er oppført som et «øvrig planarbeid» i 
kommunens planstrategi for 2019-2023. Planarbeidet er imidlertid ikke omtalt i planprogrammet 
for rulleringen av kommuneplanens arealdel. Kulturarv vil derfor minne om muligheten til å søke 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11-9-nr.-7-veiledningavklaring---utarbeidelse-av-bestemmelser-som-sikrer-kulturminneinteresser---kommuneplanens-arealdel/id2622459/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11-9-nr.-7-veiledningavklaring---utarbeidelse-av-bestemmelser-som-sikrer-kulturminneinteresser---kommuneplanens-arealdel/id2622459/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11-9-nr.-7-veiledningavklaring---utarbeidelse-av-bestemmelser-som-sikrer-kulturminneinteresser---kommuneplanens-arealdel/id2622459/
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om tilskudd til arbeid med en kulturminneplan, og at dette kan være hensiktsmessig å gjennomføre 
parallelt med/som ledd i rulleringen av kommuneplanens arealdel.  
 
Arbeid med en kulturminneplan gir kunnskap om hvilke kulturminner og kulturmiljøer kommunen 
har, samt mulighet til å prioritere disse slik at saksbehandling etter plan- og bygningsloven blir mer 
forutsigbar både for innbyggere og kommunen. Kulturminneplanarbeid kan med andre ord være et 
effektivt verktøy for at kommunene skal kunne gjøre en bærekraftig prioritering av krav til utvikling 
av boligområder og formalisere fortettingsstrategier. Ta gjerne kontakt med Kulturarv dersom det 
kan være aktuelt å vurdere oppstart av et slikt arbeid, og les også gjerne mer om 
kulturmiljøplanarbeid på Riksantikvarens nettsider: https://www.riksantikvaren.no/kik/ 
 
Vi vil for øvrig minne om Riksantikvarens bystrategi med viktige og nyttige strategier og 
anbefalinger for ivaretakelse av kulturmiljøverdier i by- og tettstedsutviklingen: 
https://www.riksantikvaren.no/arbeidsomrader/by-og-stedsutvikling/ 
 
Bruk av bestemmelsesområder og hensynssoner  
Det vil ikke være mulig å vise alle enkeltstående kulturminner med nasjonal og/eller regional verdi i 
plankartet. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å vurdere om enkelte anlegg bør gis et mer 
formelt vern i planen og/eller om det er behov for å gi et bedre vern av området rundt et 
kulturminne. Vi vil i den forbindelse særlig fremheve behovet for å sikre tilstrekkelige 
bestemmelsesområder og/eller hensynssoner i tilknytning til kirker/kirkesteder og eventuelt vern 
knyttet til statlige anlegg i verneklasse 1 og 2, men også enkelte andre fredete anlegg og 
kulturminner.  
 
Kulturminner og kulturmiljøer kan sikres i planen på flere måter, og vi vil derfor anbefale at 
kommunen ser til Riksantikvarens veiledere: 
https://www.riksantikvaren.no/veiledere/arealplanlegging/ 
 
Konsekvensutredning  
Hensynet til kulturmiljøverdier må være et tema i konsekvensutredningen av planarbeidet. Vi vil i 
den forbindelse vise til Riksantikvarens veiledere:  
https://www.riksantikvaren.no/veileder/konsekvensutredning-av-kommuneplanens-arealdel-for-
tema-kulturminner-og-kulturmiljoer-2/ 
 
Kulturmiljøverdier i ROS-analyse  
Som en del av ROS-analysen i kommuneplanen bør kommunen sammenholde kommunens kart 
over kulturminner og kulturmiljøer og kart som viser fare, for eksempel for flom og ras. Hvis noen 
av kommunens kulturminner kan være utsatt for slik fare, bør dette omtales i ROS-analysen, og 
kommunen bør i forlengelsen av dette vurdere konkrete tiltak for å sikre disse kulturminnene.  
 
Dialog om konsekvensutredning og planforslag  
Kulturarv erfarer at det er viktig med dialog om planarbeidet før offentlig ettersyn for å unngå 
unødvendige konflikter med nasjonale og/eller regionale kulturminneinteresser. Vi ber derfor 

https://www.riksantikvaren.no/kik/
https://www.riksantikvaren.no/arbeidsomrader/by-og-stedsutvikling/
https://www.riksantikvaren.no/veiledere/arealplanlegging/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/konsekvensutredning-av-kommuneplanens-arealdel-for-tema-kulturminner-og-kulturmiljoer-2/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/konsekvensutredning-av-kommuneplanens-arealdel-for-tema-kulturminner-og-kulturmiljoer-2/
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kommunen ta kontakt med oss slik at vi kan gå igjennom håndtering av kulturminner i 
kommuneplanens arealdel; markering på kart, bestemmelser/retningslinjer samt nivå på KU. 
Aktuelle kontaktpersoner er: Anja Nordvik Sætre (arkeologi) og Kathrine Eikrem (nyere tids 
kulturminner).  
 
Planer og tiltak i vann og småbåthavnsutredning  
Da planen falle inn under ansvarsområde kulturminneforvaltning under vann, har saken vært til 
uttale hos Norsk Maritimt museum som i uttale av 12.08.2021 særlig påpeker følgende innspill til 
planens kapittel 4.6, «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone»:  
 
Sandefjord kommune har i likhet med mange andre kystkommuner i østlandsområdet merket et 
stadig økende behov for båtplasser. Dette gjelder særlig «fritidsbåtflåten» som i de siste årtier har 
vokst vesentlig både i antall og størrelse. Det er ventet at denne utviklingen kommer til å fortsette 
inn i planperioden, og selv om det nå ser ut til å skje endringer mot omlegging til mer og mer 
elektrifisering av fritidsbåter, så vil behovet for båthavner, enten det er mindre private 
flytebryggeanlegg, eller større private/kommunale marinaer komme til å øke vesentlig fram mot 
2035.  
 
Ovennevnte utvikling utgjør en reell og godt erkjent trussel mot kulturminner under vann og 
materielle/ikke-materielle maritime kulturlandskap.  
 
I denne sammenhengen mener vi det ikke er heldig at kommuneplanrevisjonen for Sandefjord må 
basere seg på gjeldende kystsoneplan. Vi merker oss at det er varslet en revisjon av sistnevnte og 
det er i denne kystsoneplanen de overordnede grepene i forhold til håndtering av økt behov for 
småbåthavner må tas.  
 
Kommunen skriver (s 21) at det er igangsatt et arbeid med småbåthavnutredning og at denne kan 
konkludere med behov for økning i antall båtplasser. Videre at det kan bli behov for å omdefinere 
arealer til f.eks. «småbåtanlegg». Vi forutsetter at alle tiltak i sjø, enten det er mindre 
«småbåtanlegg» eller større havneetableringer – eller utvidelser sendes på ordinær høring etter 
kml.  
 
Planforslaget (s 22) henviser til HPO og særhensyn ift. natur og miljø. Her savner vi at det også vises 
til at myndighetenes anmodning om streng praktisering av byggeforbudet langs sjøen også 
relateres til kulturminnelovens bestemmelser.  
 
Som nevnt forutsetter vi at konkrete planer om små og store småbåtanlegg og andre tiltak i sjø og 
strandsone sendes på ordinær høring under planperioden. Når det gjelder Sandefjord kommune og 
vår erfaring med småbåtanlegg /havner og hvilke trusselbilder som eksisterer ift. kulturminner i sjø 
så er det spesielt problematikk i forbindelse med vanndybde der disse havnene etableres som er 
utfordringen, dvs. det må ofte mudres for å få etablert båtplassene.  
 
Mudring er massetak i sjøbunnen som ofte skader kulturminner direkte og som fører til 
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destabilisering av sjøbunnmassene som igjen kan gi indirekte skader i form av endret massetrykk, 
erosjon og endret bevaringsklima. Vi har sette dette i flere tilfeller i Sandefjord, senest i en sak der 
private ønsker å etablere et småbåthavnanlegg innerst i Røysebekkilen. Dette er eksempel på 
lokaliteter der vi på det sterkeste fraråder at det etableres båtplasser, nettopp fordi realiseringen av 
anlegget vil medføre omfattende mudring og destabilisering av sjøbunnen i et område som har 
påvist svært høyt potensial for kulturminner i sjø.  
 
Vi regner med at den småbåthavnutredning kommunen nevner i planforslaget kommer på høring 
og at vi kan komme tilbake med mer detaljerte innspill og forslag der. 
 
Avslutningsvis 

Arealdisponeringer som er i strid med nasjonale og regionale føringer kan medføre at planforslaget 

ved offentlig ettersyn blir fremmet for politiskbehandling, med innstilling om innsigelse i 

fylkeskommune. Dersom kommunen foreslår endinger i strid med føringene ber vi om at 

begrunnelse for endringene begrunnes spesielt og tydelig fremkommer av planmaterialet.  

 

Det vises til samhandlingsreglene i planportalen og ber om at kommunen legger opp til god dialog 

med regionale myndigheter i arbeidet frem mot et planforslag. Hensikten med dette er å sikre god 

dialog og vil kunne bidra til å unngå konflikter ved offentlig ettersyn av kommende planforslag.   

 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Gerd-Louise Wessel     Thale Høiskar Heltberg 
plankoordinator     rådgiver     
    
        
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 
Saksbehandler 
Gerd-Louise Wessel - koordinering/planfaglig   tlf. 924 07 389   e-post: gerdlouise.wessel@vtfk.no 
Thale Høiskar Heltberg – planfaglig                        tlf. 400 76 464   e-post: thale.heltberg@vtfk.no 
Tore Nordvik – samferdsel                                       tlf. 415 72 657   e-post: tore.nordvik@vtfk.no 
Marit Synnes Lindseth – samferdsel                                tlf. 992 57 535   e-post: marit.lindseth@vtfk.no  
Kathrine Eikrem - nyere tids kulturminner                     tlf. 333 44 134   e-post: kathrine.eikrem@vtfk.no 
Anja Nordvik Sætre - automatisk freda kulturminner  tlf. 912 40 613   e-post: anja.nordvik.setre@vtfk.no  
Karl-Otto Mauland - landbruk og reiseliv         tlf. 333 44 237   e-post: karlotto.mauland@vtfk.no  
Magnar Simensen – næring                             tlf. 333 44 282   e-post: magnar.simensen@vtfk.no 
Sven Dahlgren – geologiske ressurser   tlf. 333 70 481   e-post: sven.dahlgren@vtfk.no 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

SANDEFJORD KOMMUNE            Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

 

Kopimottaker Kontaktperson Adresse Post 

STATENS VEGVESEN            Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

STATSFORVALTEREN i VESTFOLD OG 
TELEMARK 

           Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

RIKSANTIKVAREN            Postboks 1483 Vika 0116 OSLO 

NORSK MARITIMT MUSEUM            Postboks 720  Skøyen 0214 OSLO 

  

 



Fra: VT-Postmottak 
Sendt: fredag 27. august 2021 09:02 
Til: BDK-ARK-7011 Post Dokumentsenter 
Emne: VS: Sandefjord kommune - Kommuneplanens arealdel - Varsel om 

oppstart av planarbeid - Riksantikvarens uttalelse 
 
 
 

Fra: Magerøy, Ingeborg <ingeborg.mageroy@ra.no>  
Sendt: torsdag 26. august 2021 19:57 
Til: VT-Postmottak <post@vtfk.no> 
Kopi: Kathrine Eikrem <kathrine.eikrem@vtfk.no>; Ibenholt, Harald <harald.ibenholt@ra.no> 
Emne: Sandefjord kommune - Kommuneplanens arealdel - Varsel om oppstart av planarbeid - 
Riksantikvarens uttalelse 
 
Vi viser til oversendelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune 3.8.2021, med varsel om oppstart 
av planarbeid for kommuneplanens arealdel 2023-2035 for Sandefjord kommune, samt offentlig 
ettersyn av planprogram for arbeidet.  
 
Riksantikvaren gir her vårt innspill til de forvaltningsområdene direktoratet har ansvar for som 
kulturminnemyndighet.  
I dette tilfellet gjelder det de fire middelalderkirkene 
• Andebu 
• Kodal 
• Skjee  
• Høyjord stavkirke 
Disse kirkene er automatisk fredet etter lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kml.) § 4, første ledd, 
pkt. a. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for øvrige kulturminner, kulturmiljøer og landskap som eventuelt 
berøres av planforslaget. De har ansvaret som kulturminnemyndighet i plansaker etter plan- og 
bygningsloven og skal samordne kulturminneforvaltningens uttalelse i plansaker. Riksantikvarens 
innspill skal innarbeides i denne.  
 
Vi ber om at følgende merknad innarbeides i fylkeskommunens uttalelse:  
 
Middelalderkirkene Andebu, Høyjord, Kodal og Skjee er automatisk fredet etter lov om kulturminner 
§ 4. Følgende bestemmelser skal knyttes til disse kirkene og kirkestedene:  

Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan virke inn på den automatisk fredete kirken og 
gravplassen med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven.  
 
Innenfor middelaldergravplassen er gravlegging kun tillatt i graver som har vært i 
kontinuerlig bruk etter 1945. Graver som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke benyttes til 
gravlegging.  
 
Alle tiltak innenfor kirkestedet skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot 
bestemmelsene i kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det 
tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet. 

 
For å synliggjøre at kirkestedene er automatisk fredete kulturminner, skal de avmerkes som 
hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven i kommuneplanens arealdel. 



 
Riksantikvaren vil gi en endelig uttalelse til planarbeidet når forslaget til kommuneplan blir lagt ut på 
høring, knyttet til de automatisk fredete kirkene. 
 
 
Vennlig hilsen  
Ingeborg Magerøy 
seniorrådgiver 
Kulturminneavdelingen 
Riksantikvaren 
Tlf.: +47 982 02 837 
www.riksantikvaren.no 
 

 
 
 
 

Fra: Kathrine Eikrem <kathrine.eikrem@vtfk.no>  
Sendt: tirsdag 3. august 2021 14:19 
Til: Riksantikvarens postmottak <RA-postmottak@ra.no> 
Kopi: Anja Nordvik Sætre <anja.nordvik.setre@vtfk.no>; Thale Høiskar Heltberg 
<thale.heltberg@vtfk.no> 
Emne: Varsel om oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel for Sandefjord kommune 
 
Hei! 
 
Fylkeskommunen har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel 2023-
2035 for Sandefjord kommune, samt offentlig ettersyn av planprogram for arbeidet.  
 
Varsel og høring med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på kommunens nettsider: 
https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/overordnet-planlegging/kommuneplan-sandefjord-
kommune/ny-kommuneplan/ 
 
Kulturarv ber om at eventuelle innspill til varselet er oss i hende senest 25.08.2021 slik at vi har tid til 
å innarbeide Riksantikvarens uttalelse i fylkeskommunens samlede tilbakemelding. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kathrine Eikrem 
Rådgiver  
Kulturarv  
Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet 
 
Telefon: 33 34 41 34 / Mobil: 40 28 14 63  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.riksantikvaren.no%2F&data=04%7C01%7Cpost%40vtfk.no%7Cf43afa8493d94b946c1008d968badde7%7C08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a%7C1%7C0%7C637655974067863979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=atpWfHapDaZ7mVLJEL3B%2BRJWFaNz8MYTYk39PYo2wig%3D&reserved=0
mailto:kathrine.eikrem@vtfk.no
mailto:RA-postmottak@ra.no
mailto:anja.nordvik.setre@vtfk.no
mailto:thale.heltberg@vtfk.no
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sandefjord.kommune.no%2FTeknisk%2Foverordnet-planlegging%2Fkommuneplan-sandefjord-kommune%2Fny-kommuneplan%2F&data=04%7C01%7Cpost%40vtfk.no%7Cf43afa8493d94b946c1008d968badde7%7C08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a%7C1%7C0%7C637655974067873949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nIT9f77Tg%2F2B4OHX8f31K1VJwa0AuoicMWkJ5VySj2g%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sandefjord.kommune.no%2FTeknisk%2Foverordnet-planlegging%2Fkommuneplan-sandefjord-kommune%2Fny-kommuneplan%2F&data=04%7C01%7Cpost%40vtfk.no%7Cf43afa8493d94b946c1008d968badde7%7C08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a%7C1%7C0%7C637655974067873949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nIT9f77Tg%2F2B4OHX8f31K1VJwa0AuoicMWkJ5VySj2g%3D&reserved=0
tel:33%2034%2041%2034
tel:40%2028%2014%2063


Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Tilbakemelding på oppstart av planarbeid og høring av planprogram - 

Kommuneplanenes arealdel 2023-2025 - Sandefjord kommune, 

Vestfold og Telemark fylke  

Vi viser til brev, datert 28.6.2021, om ovennevnte arealdelsrullering. Kommuneplanens 

arealdel skal revideres for temaene bolig og byutvikling, med fokus på å styrke 

Sandefjord by og tettstedene Stokke og Andebu. I lokalsentrene Melsomvik, Kodal, 

Arnadal og Høyjord skal det tilrettelegges for stedstilpasset utvikling. 

Følgende arealstrategier vil være førende for arealbruksvurderingene; 

1. Begrense nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.

2. Sikre viktig grønnstruktur, naturmangfold og tilgjengelighet til sjø og vassdrag.

3. Styrke eksisterende by og tettsteder, med særlig fokus på å utvikle Sandefjord

sentrum som motor for næringsutviklingen i kommunen.

4. Tilrettelegge for miljøvennlige og fremtidsrettede transportløsninger.

5. Utvikle Fokserød/Torp som regionalt næringsområde.

6. Begrense konsekvensene av klimaendringene.

Fiskeridirektoratets rolle 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre 

eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer, herunder ivaretakelse av marint 

biologisk mangfold, ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

Vurdering og merknader 

Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og 

næringsvirksomhet, og samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi er at 

den er ren, levende og mangfoldig. For Fiskeridirektoratet er det viktig at 

arealforvaltningen er forutsigbar. En god klargjøring av kommunens strategiske valg 

knyttet til utvikling og arealbruk i kystsonen vil kunne være både avklarende og 

konfliktdempende. Grundig planlegging er en forutsetning for at 

menneskelig aktivitet i så liten grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i sjøen 
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negativt. Videre må forvaltningen av arealet være bærekraftig og balansert mellom bruk 

og vern. Sett opp mot de interesser Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta er FNs 

bærekraftmål 14 «Liv under vann» spesielt viktig fra vårt ståsted. 

 

Det er viktig at arealforvaltningen er forutsigbar, og at det balanseres fornuftig mellom 

bruk og vern. Det bør være eksistens- og utviklingsmuligheter for marine næringer 

samtidig som kommende generasjoner kan dra nytte av de fordeler som ressursene, 

beliggenheten og miljøet i en kystkommune gir. Det er derfor viktig å inkludere 

kystnære sjøarealer og marin sektor i planarbeidet, slik at en har klare 

rammebetingelser for arealbruk, utvikling og næringsvirksomhet. Det vil være 

avgjørende for den videre utviklingen av marine næringer at de omfattes av 

kommunens planer. Det samme gjelder for tilrettelegging for og muligheten for 

fritidsfiske og annen form for rekreasjonsbruk av kystene våre.  

 

Alle kystkommuner bør ha klare regler for lokalisering og utbygging av småbåthavner, 

hvor f.eks. mudring og utfylling i sjø ikke skal være nødvendig. Småbåthavner bør 

plasseres der de forårsaker minst mulig negativ påvirkning på miljøet, og samles på 

færre, større anlegg framfor at hver eiendom som grenser til sjø skal ha egne 

bryggeplasser for større båter enn små joller og andre mindre farkostene. Disponering 

av sjøarealer til særlig småbåthavner og større bryggeanlegg må være basert på 

kartlegging av sårbare marine naturtyper og produktive og verdifulle 

grunntvannsområder i sjø samt behovsvurdering for småbåtplasser mv.  

 

Nærmere vurdering og merknader til oppstart arealdelen  

Sandefjord kommune har forholdsvis store sjøområder, rike på viktige fiskeplasser og 

naturtyperegistreringer og er en kystkommune med mye og innholdsrik kysthistorie og 

med ennå levende kystkultur. Kommunen har flere gode fiskeområder som er verdifulle 

for næringsmessig kystfiske og for fritids- og turistfisket. Når det kommer til viktige 

naturverdier er det i Sandefjord kommunes sjøområder mange registrerte verdifulle 

forekomster av ålegress, bløtbunnsområder i strandsonen og skjellsand - som alle må 

ses i sammenheng med registreringer av viktige gytefelt/-områder og gjenoppbyggingen 

av bestanden av kysttorsk i Oslofjorden.  

 

Vi er opptatt av at kommunene ser sammenhengen mellom bruk av land og sjø i 

kommuneplanen. Dette mener vi vil bidra til å redusere konflikter i sjø og sjønære 

områder, og gi en mer forutsigbar utvikling. Ved for eksempel planlegging av areal til 

utbygging i strandsonen, og/eller tiltak med utslipp til sjø, er det derfor viktig å ta høyde 

for at disse områdene ikke kommer i konflikt med viktige fiskeri- og 

akvakulturinteresser eller naturmangfold.  

 

For Fiskeridirektoratet er det viktig at arealforvaltningen er forutsigbar og at det 

balanseres fornuftig mellom bruk og vern. Det bør også være eksistens- og 

utviklingsmuligheter for marine næringer samtidig som kommende generasjoner kan 

dra nytte av de fordeler som ressursene, beliggenheten og miljøet i en kystkommune gir. 

Fiskeridirektoratet region Sør vil også anbefale å ha fokus på at disponering av 

sjøarealer er basert på kartlegging av sårbare marine naturtyper og produktive og 

verdifulle gruntvannsområder i sjø. 
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Vi ser det som svært viktig at fiske- og gytefelt, marine naturtyper og eventuelle egnede 

akvakulturlokaliteter blir sikret gjennom kommunens arealplanlegging. Informasjon om 

registrerte fiskeplasser, gyte- og beiteområder, marine naturverdier mv. i Sandefjord 

kommunes sjøområder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets kartverktøy: 

https://portal.fiskeridir.no/plan. Vi bidrar gjerne med nærmere kunnskap om dette ved 

behov.  

 

Kommunen skriver at arealformål i sjø og tilhørende bestemmelser skal vurderes, for å 

sikre at plangrunnlaget legger til rette for ønsket utvikling. Dette vil ikke primært dreie 

seg om vesentlige arealbruksendringer, men heller en opprydding og forbedring av 

kommuneplanen som styringsverktøy i sjøarealene. Etter Fiskeridirektoratets vurdering 

bør, som nevnt, alle kystkommuner ha en strategi for lokalisering og utbygging av 

småbåthavner. Vi ønsker at småbåthavner plasseres der de forårsaker minst mulig 

negativ påvirkning på miljøet og at båtplasser blir samlet på færre og større anlegg 

fremfor å belaste mange områder. Det innebærer å plassere småbåthavner på dypere 

vann og der det i minst mulig grad er nødvending å foreta fysiske inngrep i naturen som, 

mudring, sprenging, utfylling, bygging av moloer, anlegging av bølgedempere osv. 

Småbåthavner medfører også økt belastning på miljøet som følge av utslipp av drivstoff, 

olje og miljøgifter fra båtene mens de ligger på sjøen. Videre kan stoffene som brukes i 

båtpussen være miljøskadelige, fordi de frigis til naturen når båtskroget skrapes eller 

spyles. Båtvedlikehold kan dermed føre til forurensing i småbåthavner. Vi minner i 

denne sammenheng om at den største trusselen mot biologisk mangfold er 

arealinngrep. Vi har merket oss at Sandefjord kommune til dels har endret praksis og 

innskjerpet forbudet mot mudring og håper dette er en trend som vil fortsette i 

kommunen. Videre må det presiseres at også for vedlikeholdsmudring må det tas 

hensyn til andre interesser enn tiltakshaver sine. 

 

Med stort press på arealene er det en sentral utfordring å styre arealbruken på en slik 

måte at konflikten med en naturlig målsetting om å ta vare på biologisk mangfold blir 

minst mulig. Det kan gjentas at strandsonen er attraktiv for de marine næringene, da 

mye av den biologiske produksjon som foregår her er en forutsetning for senere 

utnyttelse, f.eks. for ulike fiskerier og turistvirksomhet. 
 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet, og ser fram til å motta forslag til arealplan som gir 

godt grunnlag for marine næringer og marint biologisk mangfold i Sandefjord 

kommune. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef 

 

Karen-Christine Oehninger Aasheim 

rådgiver 

https://portal.fiskeridir.no/plan
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Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - 
kommuneplanens arealdel - Sandefjord - 2023 - 2035 

Vi viser til oversendelse 28. juni 2021. 

Saken gjelder 
Saken gjelder varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for rullering av 
kommuneplanens arealdel. Kommunen opplyser at hovedmålsettingen for arealdelsrulleringen er å 
tilrettelegge for bærekraftig samfunnsutvikling som gjør Sandefjord kommune til en attraktiv og 
klimavennlig bo- og næringslivskommune. 

Statsforvalterens fagavdelinger 
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. 

Fagavdelingenes vurdering 

Generelt 
Kommunen har utarbeidet et planprogram som gir et grundig og godt utgangspunkt for det videre 
arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

Det vises til FNs bærekraftsmål i punkt 2.2, og til vedtak av samfunnsdelen der åtte bærekraftsmål 
skal ha særskilt fokus i Sandefjord. Vi kan ikke se at det er nærmere drøftet hva dette betyr for 
arealdelen, eller hvordan arealdelen kan være med på å nå disse målene. 

Den senere tiden har kommunen regulert flere områder til massedeponering. Vi har i den 
forbindelse uttalt og oppfordrer nå at kommunen i forbindelse med rullering av kommuneplanen, 
gjør en helhetlig vurdering av behovet for og egnede arealer for massemottak i kommunen.  

Vi viser for øvrig til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nylig har utarbeidet 
veilederen Kommuneplanens arealdel som finnes på 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplanens-arealdel/id2845096/. Veilederen er 
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ment som et praktisk hjelpemiddel til kommunen og gir svar på vanlige spørsmål og 
problemstillinger.   
 
 
Konsekvensutredning 
Det presiseres i planprogrammet at kommuneplanens arealdel omfattes av krav til 
konsekvensutredning, der planen innebærer endring av gjeldende kommuneplan, se forskrift om 
konsekvensutredninger § 6 første ledd bokstav a og § 18 andre ledd.  
 
Vi savner imidlertid at det i planprogrammet ikke nærmere omtales hvilke forhold som skal utredes 
og hvilke metoder som skal benyttes i arbeidet. 
 
I den forbindelsen viser til forskriftens §§ 13 og 14, plan- og bygningsloven § 4-1, samt KMDs 
lovkommentarer til bestemmelsen (revidert utgave 2020) og KMDs veileder Kommuneplanens 
arealdel punkt 3.7.  
 
I forskriftens §§ 14 heter det blant annet at planprogrammet skal inneholde beskrivelse av «[…] 
problemstillinger som i den konkrete saken anses viktige for miljø og samfunn», «forholdene som 
etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å skaffe nødvendig 
kunnskap», samt «relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i 
konsekvensutredningen», jf. punkt b og c. Dette er ytterligere kommentert i KMDs lovkommentar og 
veilederen punkt 3.7.   
 
Forslaget til planprogram kunne med fordel vært tydeligere og mer inngående om dette.   
 
Vi forstår det slik at kommunen enda ikke har vurdert hvilke områder i rulleringen som vil innebære 
en endring fra gjeldende plan. Det vi har forståelse for og for at det derfor er vanskelig å angi 
konkrete problemstillinger og konkrete alternativer. Det innebærer imidlertid at det foreløpig ikke er 
mulig for Statsforvalteren å vurdere og gi tilbakemelding om hvorvidt planen kommer i strid med 
nasjonale eller viktige regionale interesser vi er satt til å ivareta, jf. forskrift om 
konsekvensutredninger § 15. 
 
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 
Senterstruktur og stedsutvikling 
I planprogrammet vises det til at det vil være fokus på å styrke Sandefjord by og tettstedene Stokke 
og Andebu, mens det i lokalsentrene Melsomvik, Kodal, Arnadal og Høyjord skal tilrettelegges for 
stedstilpasset utvikling. Det er lagt inn føringer om fortetting, transformasjon og 
knutepunktutvikling. Arealdelen vil med dette følge opp og konkretisere målsetningene i Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) om utvikling av 
bærekraftige byer og tettsteder, samt føringene i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) fra 
2019.  
 
Langsiktige utviklingsgrenser  
RPBA anbefaler at langsiktige utviklingsgrenser (LUG) vises i kommuneplanens arealdel, eventuelt på 
temakart. Dette er lagt inn i gjeldende arealdel og vi forventer at det videreføres i rulleringen. 
Langsiktig utviklingsgrense bør nettopp være langsiktig, men en begrunnet justering bør eventuelt 
foretas ved rullering av arealdelen.  
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Boligbygging 
Vi registrerer at kommunen har forventninger om økt leilighetsbygging framover, også ut fra ønske 
om fortetting og transformasjon framfor utvikling av nye boligfelt. Vi vil her også vise til ny nasjonal 
strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024), Alle trenger et trygt hjem, for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Boligbygging bør i hovedsak legges til rette for innenfor langsiktig utviklingsgrense, jf. 
RPBA punkt R3. 
 
Vi registrerer at kommunen vil foreta en vurdering av om ubebygde byggeområder i 
kommuneplanen bør tilbakeføres til LNF-formål, særlig for boligfelt som har ligget inne i to 
kommuneplanperioder uten å være nær realisering. Dette ser vi svært positivt på, ettersom dette gir 
en mulighet til å ta områdene opp til ny vurdering ut fra nye og forsterkede signaler om ivaretaking 
av arealbruk ut fra blant annet klimahensyn, hensynet til jordvern, naturmangfold og strandsone i 
løpet av de siste årene. 
 
Offentlig/privat tjenesteyting 
Planprogrammet viser til igangsatt arbeid om endret skolestruktur i kommunen. Det hadde vært 
ønskelig at arealdelen viser areal for framtidig skoleutbygging som følge av endret skolestruktur, 
samt en vurdering av etterbruk av skoler som er tenkt nedlagt. Det er nettopp i arealdelen det bør 
foretas et overordnet valg av lokalisering av framtidig skolestruktur. 
 
Lokalisering av næring og handel 
Vi registrerer at kommunen vil foreta en ny gjennomgang av næringsområdene og hvilke formål som 
skal tillates i næringsområder og kombinerte næringsområder. Det støtter vi. Vi vil samtidig vise til 
føringene i SPR-BATP om at handel og service fortrinnsvis bør legges i eller i nær tilknytning til 
sentrumsområdene.  Dette både ut fra hensynet til klima og utbyggingsmønster som fremmer 
kompakte byer og tettsteder, men også ut fra at til de tradisjonelle sentrumsområdene skal beholde 
sin attraktivitet og ikke bli utarmet av handelstilbud utenfor sentrum. 
 
 
Naturmangfold 
Miljøavdelingen savner at naturmangfold omtales nærmere i planprogrammet.  
 
For nye områder som avsettes til utbygging og endret arealbruk må kommunen sørge for at utdatert 
kartlegging av naturmangfoldet oppdateres, og der det ikke finnes tidligere kartlegging må dette 
utføres. Vi minner om at det utredning og kartlegging av naturmangfoldet ved 
konsekvensutredningen skal følge anerkjent metodikk, jf. forskrift om konsekvensutredning § 17. For 
kartlegging på land er det Miljødirektoratets kartleggingsinstruks (NiN-metoden) som er anerkjent 
metode, men kartlegging av marint biologisk mangfold følger metoden beskrevet i DN-håndbok 19.  
 
Miljøavdelingen minner også om at kommunen bør vurdere behov for å oppdatere hensynssonene i 
viltkorridorene frem mot krysningspunktene ved E18 (Ramsum, Storås, Tassebekk, Bjørnerød og 
Danebo).  
 
For øvrig og generelt ønsker miljøavdelingen å påpeke at Naturmangfoldet i Vestfold og Telemark er 
variert og rikt. En stor andel av artene på Norsk rødliste finnes her. Arealendringer som innebærer 
tap og fragmentering av leveområder er den klart største trusselen mot naturmangfoldet. Arter er 
avhengige av sammenhengende og nærliggende leveområder for å kunne forflytte seg, utveksle 
genmateriale, og dermed overleve i et langsiktig perspektiv. FNs naturpanel peker på endret 
arealbruk som den viktigste enkeltfaktor bak tap av arter og naturmangfold. Et godt 
kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å kunne ta vare på viktige naturverdier i arealforvaltningen. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
Kommunen har i planprogrammet grundig redegjort for arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap i punkt 4.7. Vi registrerer at kommunen er spesielt oppmerksom på utfordringer knyttet 
til kvikkleire og at det skal kartlegges om det er behov for å oppdatere faresonene i 
kommuneplanens arealdel. Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben stiller seg bak dette.  
 
Ellers viser vi til og minner om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017) med tilhørende sjekkliste for ROS-analyse og 
linker til relevante veiledere.  
 
 
Strandsonen 
I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser, jf. plan- og bygningsloven § 1-8 første ledd. 100-metersbeltet langs sjøen er av 
verdi for langt flere enn dem som bor i den enkelte strandkommune. Det har nasjonal interesse. 
Stortinget har derfor bestemt at det skal være byggeforbud i 100-metersbeltet, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-8 andre ledd.  
 
Miljøavdelingen opplever at kommunen har fokus på at utbygging i 100-metersbeltet langs sjø skal 
unngås og at strandsonen skal bevares til alles felles gode.  
 
Det er samtidig et betydelig press på strandsonearealene i Sandefjord, som i alle kystkommunene i 
fylket vårt. Miljøavdelingen opplever at strandsonevernet utfordres gjennom dispensasjonssaker. 
Det til tross for at kommunen slik vi opplever det, generelt har en restriktiv holdning til å tillate tiltak 
i strandsonen langs sjø. Vi tillater oss i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen å minne om 
at det i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR-
strandsone), presiseres i punkt 6 at  
 

«Avklaring av arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging, og ikke gjennom 
enkeltvise dispensasjoner. Dette gjøres først og fremst i kommuneplanens samfunns- og 
arealdel. Kommunene skal legge retningslinjene til grunn i planarbeidet og vurdere 
strandsonen i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Arealbruken skal vurderes konkret mot de 
interesser som gjør seg gjeldende i ulike deler av strandsonen.» 

 
Vi viser også til øvrige føringer for planlegging i strandsonen som fremgår av retningslinjene i SPR-
strandsone. Herunder at kommunen skal vurdere om tidligere vedtatte byggeområder i 
strandsonen, som ikke er utbygd, skal opprettholdes eller tas ut av kommuneplanen.  
 
 
Forurensning 
 
Forurenset grunn 
Miljødirektoratet anbefaler at områder med forurenset grunn merkes i kommuneplanens arealdel 
som hensynssone av typen sikrings-, støy- og faresone. Hensynssonene bør omfatte både områder 
der det er fastslått at grunnen er forurenset, og områder der kommunen vurderer at det er risiko for 
det. 
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Bygging på nedlagte deponier 
Miljøavdelingen gjør oppmerksom på at Miljødirektoratet fraråder å bygge boliger, sosial infrastruktur 
(barnehager, skoler og helse- og velferdsbygg) eller næringsbygg (f.eks. kontorer, industri, lager), på 
nedlagte deponier hvor det er gassdannelse eller i randsonen til disse deponiene. Vi viser til deres 
veileder M-1780/2020 Bygging på nedlagte deponier.   
 
Avløp 
Som et ledd i arbeidet med kommuneplanarbeidet og hovedplan for vann, avløp og vannmiljø, samt 
ny mobilitetsplan bør det foretas en kartlegging og vurdering av vann- og avløpsforholdene. 
 
Det bør foretas en kartlegging og vurderes om nye og eksisterende områder med fritidsboliger 
og/eller boliger med private avløpsløsning kan tilkobles til kommunalt avløpsnett. Vi viser til 
Miljødirektoratets veileder Planlegge for vann og avløp i hytteområder, som finnes på deres nettsider.  
 
Støy 
Vi gjør oppmerksom på det i juni 2021 ble vedtatt ny Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2021.  
 
Ellers stiller vi oss bak kommunens intensjon om å vurdere bruk av «stille soner» på områder. Vi 
viser til retningslinjens punkt 2.3 hvor det presiseres at tilgang på stille områder er viktig for å 
forebygge negativ helsekonsekvens og at stille områder bør synliggjøres og gis verne gjennom 
kommuneplanen. Byparker, kirkegårder og gravlunder, bymarker og naturområder og større 
naturområder angis som eksempler på områder for stillhet er viktig, jf. punkt 2.3.1. 
 
Håndtering av overskuddssnø 
Kommunen bør vurdere om det er behov for å avsette areal for permanente eller midlertidige 
snødeponier. Ved opprettelse av deponi for overskuddssnø må det gjøres en stedsspesifikk 
risikovurdering. Dette for å kartlegge om snøen som er planlagt deponert kan medføre skade eller 
ulempe på nærliggende vassdrag eller grunn.  
 
Snødeponier er søknadspliktig etter plan og bygningsloven og det kan være behov for tillatelse etter 
forurensningsloven på grunn av forurensningsfaren. 
 
 
Landbruk 
Statsforvalterens landbruksavdeling registrerer at planprogrammet har fokus på ivaretakelse av 
dyrket og dyrkbar mark. Det stiller vi oss bak, og det er positivt at kommunen vil gå gjennom og 
revurdere alle areal på dyrket mark avsatt til byggeformål i gjeldende kommuneplan. Vi anbefaler at 
det også gjøres for arealer med dyrkbar mark.  
 
Landbruksavdelingen forventer at kommune i arbeidet med kommuneplanen søker løsninger som 
motvirker press på jordbruksarealer, både med hensyn til fragmentering av jordbruksbruksarealer 
og avstander til jordbruksarealer som skaper konflikt.  
 
Landbruksavdelingen minner om at jordvernet er ytterligere skjerpet gjennom oppdatert 
jordvernstrategi 2021 (Prop. 200 S (2020–2021)), vedlegg 4, som legger til grunn at årlig 
omdisponering av dyrket mark skal være under 3000 dekar årlig innen 2025, jf. punkt 2.   
 
Ellers savner vi at FNs bærekraftsmål er omtalt nærmere i tilknytning til landbruk.  
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Landbruksavdelingen vil for øvrig stille seg bak kommunens intensjon om å beregne 
klimakonsekvensene av arealbruksendringer ved hjelp av Miljødirektoratets utslippskalkulator. 
 
 
Barn og unge 
Vi viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR–BU), 
og minner om kravene til fysisk utforming av arealer for barn og unge i punkt 5. Herunder at arealer 
og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og 
annen helsefare, jfr. punkt 5 a. I punkt 5 d fremgår det at ved omdisponering av arealer som er 
egnet for lek, skal skaffes fullverdig erstatning. Dette skal også gjelde omdisponering av uregulert 
areal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b 
ikke blir oppfylt. 
 
Vi viser også til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder Barn og unge i plan og 
byggesak, juni 2021. 
 
 
Gravplass 
Statsforvalterens fagavdeling for gravplasser ønsker i forbindelse med rullering av kommuneplanen 
generelt å påpeke at  
 

 Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass og skal selv, i samråd med 
gravplassmyndigheten, regulere slikt areal. 
 

 Det bør være en buffersone mellom gravplassareal og naboskap slik at gravplassens 
karakter ivaretas. Gravplass skal skjermes mot støy i samsvar med gjeldende Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021. Ingen kan ha veirett over gravplass, 
det kan heller ikke være noen former for luftstrekk. Ved avsetting av nytt gravplassareal, vær 
oppmerksom på om grunnforholdene er egnet for gravlegging. 

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

kulturminner, kulturmiljøer og landskap, slik at gravplassen/kirkestedet som hovedregel skal 
avsettes som hensynssone. 

 
 Det kan være hensiktsmessig å benytte arealformålet «grav- og urnelund» istedenfor 

«offentlig eller privat tjenesteyting». Gravplassen er i praksis vanskelig å benytte eller 
omregulere til andre formål. 

 
I planarbeidet fremover ber vi kommunen være oppmerksomme på utbygging og utvikling av 
områder rundt gravplasser. Dette gjelder blant annet gravplasser som Sandar kirkegård og 
Sandefjord kirkegård som ligger i pressområder. Gravplasser er sårbare ovenfor byggehøyder og 
sjenerende innsyn.  
 
Vi anbefaler at det utarbeides en gravplassmelding (temaplan) der blant annet det forventede 
arealbehovet for gravplassene i kommunen blir vurdert. Dersom det eksisterer en slik melding, bør 
denne eventuelt revideres.  
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Se også lov om gravplassloven, gravplassforskriften, Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, 
gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø og Gravplassveilederen.  
 
 
Med hilsen 
 
Kristin Bjerkeseth Vindvad (e.f.) 
fagsjef 

  
 
Martin Storhaug Gran 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Kystverket sørøst Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
Statens vegvesen - Transport og 
samfunn 

Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

 



Fra: Nicholai Fearnley <Nicholai.Fearnley@lede.no> 
Sendt: mandag 6. september 2021 16.06 
Til: Postmottak 
Kopi: Yabai Li 
Emne: 19/00059-239 - Ny kommuneplan (arealdel) 2023 - 2025: Varsel om 

oppstart av planarbeid og høring av planprogram  

Kategorier: Yellow category 

Hei, 

Lede viser til utsendt varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Sandefjord 
kommune. 

Nettselskapet ønsker at utbyggere/planleggere (spesielt i områder der blir behov for mye effektuttak) 
tar kontakt i god tid for å avklare hvordan ny bebyggelse/næring/industri skal forsynes med elektrisk 
strøm og for å planlegge nye elektriske anlegg. 
Vi kan gjerne delta på planmøter ved for eksempel regulering/planlegging av nye store områder som 
feks industriområdet Torp 

Til info vil jeg informere at nye større henvendelser i Sandefjord byområde kan føre til at det må 
utføres forsterkninger i strømnettet 

Mvh 
Nicholai Fearnley 
Senioringeniør Plan 

+47 98870881
Nicholai.Fearnley@lede.no 

_______

Lede AS 
lede.no 
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Andebu 30.08.2021 

Andebu Nærmiljøutvalg. 
E-Post: post@andebu-nmu.no

Sandefjord kommune 
Postboks 2025 Sandefjordsveien  
www.sandefjord.kommune.no 3202 Sandefjord, 
E-post: postmottak@sandefjord.kommune.no

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2023 - 2035 

Merknader og innspill til planen. 

Istedenfor å kommentere hvert enkelt punkt velger vi å sette opp kategorier som Nærmiljøer har 

vært og er opptatt av. 

Andebu NMU er positive til at det foreslås innbyggermedvirkning i form av åpne møter vinteren 

2021/2022 

Trafikksikkerhet. 

 Miljøgate i Andebu sentrum. Dette er tatt med, noe som er et ønske fra NMU.

 Våren 2021 fremlegges en rapport om vurdering av delområders egnethet for fortetting med

leilighetsbygg i gang- og sykkelbyen rundt Sandefjord by. Rapport sier ingen ting om behovet

for sykkelstier rundt tettstedene Stokke og Andebu. Dette bør inn i planen.

Andebu Nærmiljøutvalg har bemerket dette tidligere i et eget trafikksikkerhetsinnspill (langs

Vestre Andebu vei til Døvlebakken og langs Håskenveien fra Bergli til Andebu Prestegård, og

fra Ulvekula Til Solvangveien).

 Omlegging av nedre del av Håskenveien. Dette har NMU tidligere påpekt, og det er positivt

at dette er nevnt.

 Etablere fortau langs Askjemveien ved Vesteråt barnehage.

Beredskap: 
En kommunes oppgave er å hindre og lindre trusler og alvorlige hendelser. Sandefjord kommune har 
flyplass, jernbane, ferjer og gjennomgående hovedvei.  

 Det nevnes: Beredskapsplan for skole og retningslinjer for håndtering av trusler og
vold. Det har blitt utarbeidet en evakueringsplan ved skoleskytingen i Finnland for
flere år siden.

 Det bør utarbeides ros-analyse rundt eventuelle hendelser på ulike steder (med tanke
på vei, fly, båt og tog).

 Planer for akuttfasen. Krisesenter nær hendelsen.
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 Planer for langvarig oppføling av rammede og berørte (jamfør 22. juli-hendelsen, 
NKVTS, Senter for krisepsykiatri). Det vil her være et stort behov i lang tid. 

 Sivilforsvarets varslingssirener i alle tettsteder. 
 
 
Barn og ungdom: 
Planen sier ingen ting om barn og ungdom og deres oppvekstmiljø og aktivitetstilbud i nærmiljøet. 

 Kommunalt drevene ungdomsklubber. 

 Kommunalt drevene idrettsanlegg. 

 Opprusting av lekeplasser (like forhold for alle barn uansett hvem som står som eier av 
lekeplassene). 

 
 
Kultur: 

Stedsanalysen: Rapporten beskriver tettstedene Andebu og Stokke og lokalsentrene Melsomvik, 

Arnadal, Kodal og Høyjord (inklusive flytting av kulturlokalet Vonheim til Kodal sentrum). 

 Det opprettes kulturarenaer i hvert av tettstedene Andebu og Stokke (kulturhus). For 

Andebu er det tjenlig at dette lokaliseres til området i sentrum og skolene. 

 Det legges til rette for et rikt og variert tilbud for kulturaktiviteter i nærmiljøet. 

 
Boligområder. 
Her hevdes det at en fortetting av utvalgte områder og videreutvikling av eksisterende byer og 
tettsteder, vil hindre nedbygging av grønnstruktur og dyrkbarmark. Dette er bra. 

 Planen må ha en klar profil for å utvikle eksisterende tettsteder for bl.a. å ivareta den 
skolestrukturen som i dag finnes. 

 I Andebu sentrum tillates kun leilighetsbygg med en høy utnyttelse.  

 Kjoneåsen bør fortsatt være avsatt til LNF-område. Med fortetting og utbygging av områder 
som i tidligere kommuneplaner har vært avsatt til byggeområder bør det være nok areal i 
mange år.  

 
 
Sandefjord har nå blitt en større kommune. Det er én kommune. Det må, eller er vel en selvfølge at 
det er like forhold enten du bor i byen eller i et tettsted. 
 
 

 

 

 

 

 

 

For Andebu Nærmiljøutvalg. 

Leder: Kjell Skalleberg 
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Sandefjord kommune

Innspill til kommuneplanens arealdel 2023-2035

Informasjon

Kommuneplanens arealdel skal revideres for temaene bolig og byutvikling.

Kommunen inviterer til innspill om endringer for alle typer arealformål, med unntak av nye områder for
fritidsbebyggelse, men med klare forventninger om at innspill til nye byggeområder må bidra til å styrke
eksisterende byer, tettsteder og næringsområder i tråd med kommunens arealstrategier (se kapittel 2.1
i planprogrammet). Kart med områdeavgrensning må legges ved alle innspill.

Arealinnspill til nye boligfelt skal vurderes opp mot en forventning/ønske om forutsigbar fortetting i og
nær Sandefjord by, i Stokke sentrum og i Andebu sentrum. I lokalsentrene Melsomvik, Kodal, Arnadal
og Høyjord skal det tilrettelegges for stedstilpasset utvikling.

Det vil bli vurdert om boligområder som ligger inne i dagens plan og som ennå ikke er bygd ut, skal
erstattes av nye.

I planprogrammet for rulleringen av kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 kan du lese mer om
målsettinger og viktige tema i arealdelsrulleringen.

Avsender

Opplysninger om organisasjonen

Innsendt 31.08.2021 18:46:11

ReferanseID SAN100-1020602

Privatperson
Mindre forening/velforening e.l uten org.nr
Frivillig organisasjon registrert i Enhetsregisteret
Næringsvirksomhet eller offentlig myndighet

Jeg leverer innspill som:

915 852 688
Organisasjonsnummer

Kodal nærmiljøutvalg
Virksomhetsnavn

Forening/Lag/innretning
Organisasjonsform

c/o Tyttebærveien 5
Adresse

Adresse

3243 KODAL
Postnummer/Sted

Nærmiljøutvalg
Aktivitet/Bransje

Innspill til kommuneplanens arealdel 2023-2035 (v. 6) - SAN100-1020602
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Generelt innspill

Innehaver/Kontaktperson

 

Per Brathaug
Fornavn Etternavn

Kodalveien 259
Forretningsadresse

3243 KODAL
Postnummer/Sted

91168886
Telefon

per@expoteket.no
E-post

Generelt innspill
Innspill om konkret område
Innspill om konkret eiendom

Type innspill

Vi har noen konkrete innspill på noen utvalgte punkter i planen.

Vedr Punkt 3.2 avsnitt 2- "ønske om flytting av kulturhuset Vonheim". Dette kan tas ut. Nytt styre og
økt aktivitet, samt oppussing av Vonheim er årsaken. Ønsket er ikke gjeldende slik det er nå. Foreslår
å ta ut setningen i sin hehelt. Det bør heller erstattes med trafikksikkerhetstiltak og miljøgate i Kodal.
Vi ønsker oss helt klart en helhetlig sentrumsplan som har spesielt fokus på trafikksikkerhet og en
bedre estetisk utforming en idag.

Det mest kritiske er at det fortsatt ikke er gjort noe med buss/kollektivavvikling i sentrum. Det er
fortsatt slik at all buss sørgående (fra Andebu - Sandefjord) kjører gjennom parkeringen til bensin,
butikk, frisør. Her er det stort sett alltid folk og spesielt rundt arbeidsstidsslutt er dette svært
uoversiktlig og trafikkfarlig.

Punkt 3.4
Her savner vi fremstilling av de utfordringene som er rundt Kodal, spesielt gang og sykkelvei fra Kodal
til Sandefjord. Det er idag livsfarlig å sykle de 7,9 km fra Kodal sentrum til kulverten på Haukerød.

I tillegg bør det gjennomføres trafikksikkerhetstiltak for veien fra Kodal sentrum til Vonheim - eller
veiskulder

3.6 Boligreserve (og innspill til punkt 4.1)
Det er for alle praktiske formål ingen ledige tomter i Kodal. Det er heller ikke planer om aldersvennlige
boliger og det mangler en balansert strategi på sammensetning av de ulike boligtypene som trengs
for tettstedet. Per i dag er dette det største hindrnee for økt tilflytting og befolkningsvekst.

4.1
Vedr arealinnspill- dette er vi svært motiverte for, ref punktene over. Viktig at vi får til en god dialog og

Generelt innspill
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Vedlegg

Følgende vedlegg bør vedlegges innspillet: 

Kart med områdeavgrensning 

Følgende vedlegg kan vedlegges: 

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

Bonitetskart 

Illustrasjoner: for eksempel skisse for tenkt bebyggelse

Opplasting av vedlegg

at kommunen, sammen med nærmiljøutvalget legger opp til en god og tilstrekkelig involvering også
av grunneierne i Kodal.

4.3
Det bør legges til rette for bobilparkering i Kodal. Det er områder i sentrum som ikke egner seg til
bebyggelse, men som kan være egnet til en enkel bobilparkering, som igjen kan brukes til parkering
utenfor sesong. Her bør det også være mulig å sette opp elbillading. Området mellom Kodalveien og
Barnehagen er et slikt område. Gbnr 306/116. Et alternativ er på andre siden av Kodalveien Gbnr
306/78.

Ingen vedlegg er lagt til

Innspill til kommuneplanens arealdel 2023-2035 (v. 6) - SAN100-1020602
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Sandefjord kommune 
Planavdelingen v/David Bakke Haugen 
Postboks 3225 
3201 Sandefjord 

03.09.2021 

Strategiplan for ny kommuneplan. 
Innspill i forb. med rullering av kommuneplanen 2023-2035. 

Hva betyr bærekraft? 
Siden ordene bærekraft og bærekraftig forekommer ofte i kommuneplanen, bør politikere 
og befolkning vite og helst enes om hva de betyr. Hva innebærer det at Sandefjord skal være 
en bærekraftig kommune og hva er ambisjonsnivået? Ønskes bred forståelse og medvirkning 
i å nå kommunens mål, bør uklare begreper forklares på pedagogisk klok måte. 

Byspredning er ikke klimavennlig utvikling. 
Å legge til rette for bolig- og næringsprosjekter langt utenfor sentrum av by og tettsteder, 
fremmer det motsatte av det Sandefjord kommune ellers har som mål i klimaforbedrende 
retning. Arealer egnet for næring og bolig i og nær sentrum bør registreres og utnyttes før 
det tillates ytterligere spredning. I stedet for å tillate utvidelse av handelsomfanget på det 
opprinnelige industriområdet Pindsle, bør produksjons- og lagervirksomheter lokaliseres der. 
Det samme gjelder tendensen til aksept av boligprosjekter langt utenfor bysentrum, som for 
eks. Høgenhall, Dronninga, Store Bergan og Rødsåsen.  
I en langsiktig kommuneplan bør det legges til grunn en såkalt knutepunktstrategi, der 
nærhet til kollektivtransport er et fundamentalt kriterium. Den tidligere vedtatte 
lokaliseringen av næringsarealer utenfor sentrum, bl.a. Torp øst og Fokserød vest, bør 
revurderes.  

Eplehagefortetting med uheldige virkninger må unngås. 
Det er en uheldig når et blokklignende boligprosjekt skaper nabostrid i et veletablert 
småhusområde og ødelegger strøkets karakter. Erfaringer fra slike strideksempler tilsier at 
utpekte villaområder må vurderes om igjen. Så fort det åpnes for fortetting med flere 
boenheter i slike områder, blir det vanskelig å stanse utviklingen. Ivrige utbyggere vil friste 
med høye priser. 

Sandefjord har rikelig med fortettingsmuligheter i bysentrum. 
Som tidligere påpekt i høringsuttalelser bør ledige og dårlig utnyttede arealer i fem- og 
timinuttersbyen registreres og vurderes som mulige boligutbyggingsmuligheter. Det finnes 
arealer fra tidligere håndverksvirksomheter, store gårdsplasser og bakgårder som 
hovedsakelig brukes til parkering. Disse kan bebygges med et antall etasjer over grunnplan, 
slik at det om ønskelig kan være plass til parkering og lagring på bakken i kvartalets sentrum. 
Det det koster å bebygge slike tomter vil trolig ligge på et lavere nivå enn ellers. I så fall kan 
prisen pr boligenhet reduseres, slik at sentrumsleiligheter blir mer aktuelle for unge 
mennesker under etablering.  
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Sandefjord kommune bør forsøke å få i gang et samspill mellom gårdeiere og utbyggere for 
konkret å bedømme fortettingsmulighetene i sentrum. I en slik prosess bør det kunne vises 
til vellykkede eksempler på infill-arkitektur i andre byer.  
 
Sandefjord sentrum som motor for næringsutvikling. 
Denne ambisiøse målsettingen betyr at bysentrum både må beskyttes og forsterkes. 
Beskyttes mot nedbygging av handels- og servicevirksomheter. Forsterkes gjennom tilførsel 
av yngre beboere, kontorbedrifter, attraktive butikker, undervisningsinstitusjoner, bibliotek i 
sentrum og mulige andre kulturvirksomheter. 
  
I løpet av en planperiode på mer enn 10 år bør en utbygging på Tivolitomta gjenopptas til 
fornyet vurdering. Det tidligere påtenkte og kommuneplannedfelte prosjektet der skulle bli 
et kraftsentrum for kultur-, nærings- og menneskelig talentutvikling. Ideen om lokalisering av 
Gokstadakademiet, ev. sammen med bibliotek og kulturskolen og andre undervisningstilbud, 
bør kunne tas opp igjen. 
 
Ubalanse i sentrums befolkningssammensetning fører til forgubbing. 
Sandefjord kommune har selv påpekt at overvekten av eldre beboere i sentrum er en 
utfordring. Da bør det være et kommunalt initiert og styrt initiativ å påvirke at flere unge 
mennesker kan bosette seg i sentrum. Sandefjord Byforum foreslår at kommunen setter som 
mål å tallfeste bosetting av personer i aldersgruppen 20-40 år, herunder barnefamilier, i 
løpet av planperioden til 2035. Et slikt mål kan ikke nås uten medvirkning fra utbyggere og 
andre aktører i boligsektoren.  
 
USBL er den lokal avdelingen av en større boligutviklingsorganisasjon som nå har lagt til rette 
for alternative eiemodeller slik at flere kan oppnå eierskap til egen bolig. OBOS har en 
ordning med navnet Deleie, der interesserte starter med å kjøpe en halv leilighet, mens de 
fortsetter med å leie inntil de eier hele leiligheten selv. 
Det kan også tenkes en boligmodell der leiligheten har en utleiedel som bidrar til et 
økonomisk fundament for eieren. Utleiedelen kan senere inngå i en utvidet families 
totalareal. Sandefjord Byforum støtter også prinsippet ”leie til eie”. 
 
Rene kontorarbeidsplasser må lokaliseres til sentrum. 
«Styrke eksisterende by og tettsteder, med særlig fokus på å utvikle Sandefjord sentrum som 
motor for næringsutviklingen i kommunen.» Når dette er en av de vedtatte arealstrategier i 
kommunen, må den bli høyst synlig i en ny kommuneplan. Å lokalisere besøksavhengige 
kontorer langt fra sentrum strider både mot klimavennlig og sentrumsorientert tenkning.  
 
Passkontoret på Sundland i Stokke og Skatteetatens kontor på Nordre Fokserød er etter vårt 
skjønn grelle eksempler på uheldig lokalisering som stimulerer privatbilkjøring og unødig 
tidsbruk. 
De fleste statlige arbeidsplasser er kontorbaserte og passer for lokalisering i sentrum. 
Sandefjord kommune bør intensivere arbeidet med å trekke statlige arbeidsplasser hit. 
 
Hvordan inkludere befolkningen i kommuneplanene? 
Det er viktig at befolkningen opplever at sakene som behandles er lett tilgjengelige og at de 
er reelt invitert til å si sin mening. Kommunen hadde et vellykket folkemøtet i Kurbadhagen i 
september i fjor. Tilsvarende bør gjentas. Likevel er innspill i form av høringsuttalelser og 



folkemøter i kommunestyresalen ikke unge/moderne menneskers måte å uttrykke seg på. 
Løpende innspill på nett er en forbedring, men også Innbyggerappen, lysboards på bibliotek, 
idrettshaller og i sentrum, og Sandefjords blad kan brukes mye mer aktivt. I tillegg håper vi 
Sandefjord vil få en Bylab i forbindelse med nytt bibliotek i sentrum. 
  
Sandefjord Byforum har et ønsker om å bidra til innbyggerinvolvering, men har foreløpig ikke 
fått støtte til prosjektet i sosiale medier vi hadde lagt opp til. Vi har likevel planer om å være 
aktiv i den kommende prosessen, både mot kommunen/politikerne og utad mot 
befolkningen. 
. 
Til slutt 
Den alvorlige klimasituasjonen tilsier at vern og tiltak må gå foran andre hensyn i planer som 
legges for samfunnet de kommende årene.  
Man må som et eksempel planlegge for en fremtid der ordinære privatbiler ikke finnes i 
sentrumsgatene, fordi autonome og utslippsfrie kjøretøy har fylt behovene. Tilsvarende 
gjelder byggemetoder, forbruk, naturgjenvinning og vern. Dette vil ha konsekvenser i all 
areal- og samfunnsutvikling.  
 
Vi ser fram til den kommende prosessen rundt ny kommuneplan for Sandefjord 
 
Med vennlig hilsen  
for Sandefjord Byforum 
 
Lisbeth Svanes             Elin Syrdahl    Sven Erik Lund 
(sign.)     (sign.)                                   (sign.)  



Bokemoa NMU 

38/21 - 21/58127 - Ny kommuneplan (arealdel) 2023 - 2035: Forslag til 

planprogram

Stokke, 01.09.21. 

Innspill fra Bokemoa nærmiljøutvalg  

I Stokke sentrum er det planlagt flere store, nye områder for boligbygging. Det vil føre til en stor 

økning av beboere i vårt nærmiljø i årene framover. Bokemoa nærmiljøutvalg vil derfor følge svært 

godt med i arbeidet med arealplanen, for det er nødvendig med en helhetlig tenkning rundt 

stedsutviklingen av Stokke sentrum.  

Noen punkter vi er spesielt interesserte i er: 

3.2.Stedsutvikling 

Med det høye tempoet vi ser i utbyggingen av boliger i Stokke sentrum, har vi fått e t nytt behov for 

en egen stedsutviklingsplan for Stokke. Arealplanen må være svært gjennomtenkt med tanke på 
trafikkløsninger, skole og barnehage og andre offentlige tjenester, idrettsanlegg, grøntstruktur o.l. 

3.3 Fortetting, tranformasjon og knutepunktsutvikling 

Her vil vi følge med på hvilke bestemmelser som blir gjort med tanke på hensynssoner og liknende i 

sammenheng med fortettingsprosjekter. Hver enkelt reguleringsplan må ses i en større 

sammenheng. Plassering av bygg, parkeringsplasser og ting som renovasjon har stor betydning for 

bokvaliteten. Utbyggere i Stokke må få klare krav om kvalitet, også når det gjelder utemiljø. Hvert 

enkelt nye fortetningsprosjekt bør bidra til utviklingen av Stokke som et trygt og trivelig bomiljø.  

3.4. Mobilitetsplanen 

Stokke trenger en gjennomtenkt mobilitetsplan. Planen må ta for seg trygge skoleveier, tungtrafikk 

og annen gjennomfartstrafikk gjennom sentrum, busstilbud, lademuligheter for el-biler og utforming 

av togstasjon og miljøgate. Planen må ta høyde for fortetting og en stor økning av innbyggere fra nye 

boligområder.  

Busstrafikk mellom Stokke og Sandefjord foregår først og fremst på Raveien. En løsning med buss 
som tar medpassasjerer fra Melsomvik og Stokke sentrum til Sandefjord er viktig å få på plass.  

4.1. Boliger 

Det er planlagt svært mange nye boliger i Stokke sentrum (Bredholt, Sundland og områdene rundt 

stasjonen), i tillegg til minst et par hundre nye boliger i Melsomvik. Kommunen må beregne hvor 

mange nye innbyggere det kan bli snakk om, og hvilken belastning en slik økning vil bety for skoler, 

barnehager, biltrafikk, sykehjemsplasser o.l. 

4.2. Øvrig bebyggelse og anlegg 
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Fortetting vil medføre større behov for offentlige tjenester, som det må avsettes plass til i 

arealplanen. Fremtidige behov for barneskole, barnehager, økt kapasitet på omsorgsboliger, 

sykehjem o.l.  må kartlegges. Hvis det skal bygges 1000 nye boliger i Stokke sentrum, vil det føre til et 

enormt press på offentlige tjenester. Kommunen bør sikre seg tomter til offentlige bygg i forbindelse 

med nye utbyggingsområder. Dette vil vi følge med på.  

Plassering av ny brannstasjon bør inn i planen.  

Idrettsanleggene må ha økt kapasitet ved en så stor befolkningsøkning. Hallkapasitet og nye 
utendørsanlegg bør være et kommunalt ansvar.  

 

4.3 Samferdsel 

En ny togstasjon i Stokke sentrum vil dele sentrum i to, og planen må sikre en inkluderende og 

tilgjengelig situasjon for gående og syklende som ferdes i Stokke. En miljøgate med trygge 

møteplasser og grønne lunger vil gi bedre kvalitet for våre innbyggere enn en tungt traffikert vei 

tvers gjennom sentrum. Biltrafikk og tungtransport bør ledes ut, rundt sentrum. I dag krysser 

skolebarn, busser og trailere jernbanen på samme sted, her trengs en løsning som blir bedre enn den 

vi har i dag.  

En omkjøringsvei rundt Stokke sentrum må inn i planen igjen. Dette er en sak vi har jobbet med helt 

siden planen for datalagringsindustri på Sundland ble hurtigregulert, og omkjøringsveien forsvant 

med et pennestrøk fra reguleringsplanen. Nå som det skal bygges mange hundre  nye boliger, er en 

alternativ vei enda viktigere for å sikre et godt bomiljø i Stokke.  

Stokke trenger flere ladestasjoner for elektriske biler. 

4.4 Grøntstruktur 

Planen må se sentrum som en helhet, og en plan for grøntstruktur må gi tydelige bestemmelser 

utover de kravene som gjelder i hver enkelt utbyggingssak. Det mål egges inn grøntområder og 

buffersoner til rekreasjon mellom boligområdene. Turstier, lekeplasser og grønne lunger må sikres i 
planen når sentrum vokser.  

Kommunen har få tomter i Stokke, dette må problematiseres i planen, nå når det reguleres slike 

enorme boligområder.  

 

 

Med vennlig hilsen Bokemoa NMU 

v/leder Ellen Stein 

 

 



Til Sandefjord kommune 

Stokke, 7. september 2021 

Høringsuttalelse til Planprogram - Kommuneplan for Sandefjord kommune 

Jordvern Vestfold viser til planprogram som har ligget ute til høring og takker for utsatt frist til i dag. 

Kommunens arealstrategi, hvor det ene punktet er «Begrens nedbygging av dyrka og dyrkbar 

mark», og kommunestyrets vedtak 24.06.2021 (KST-sak 063) hvor følgende ble tatt inn i 

planprogrammet «Alle arealer med dyrket/dyrkbar mark som er avsatt til annet formål i 

nåværende kommuneplan skal revurderes», samt at planprogrammet sier at kommuneplanen skal 

forholde seg til nasjonal jordvernstrategi og føringer i RPBA er gode signaler for vern av matjorda i 

Sandefjord. 

Dette gjør at Jordvern Vestfold har forventninger til at ny KPA i Sandefjord faktisk blir en plan hvor 

kommunen ikke bygger ned dyrka og dyrkbar mark til bolig- og fritidsbebyggelse, annen næring 

eller andre offentlige formål. 

I planprogrammet som vedtas bør kommunen være enda tydeligere på at de ikke ønsker innspill, 

eller ikke kommer til å vurdere arealinnspill på dyrka og dyrkbar mark. 

Vi er klar over at dette blir en stor justering av gjeldende arealpolitikk i Sandefjord, men det skulle 

også bare mangle. Kommunen hadde (per 2019) en bolig- og næringsarealreserve på 775 dekar 

plassert på dyrka og dyrkbar jord i gjeldende kommuneplan, på tross av at kommunen er en av de 

viktigste kommuner for matproduksjon i Norge. I tillegg kommer planlagt nedbygging av store aealer 

med dyrka og dyrkbar jord på Torp Øst og til datalagringssentral! 

Til slutt et lite tips; Look at Tønsberg! Kommunestyret i Tønsberg gjorde i juni i fjor et vedtak om å 

lage en «plan for vern av matjord og dyrkbar mark» (KST-080/20). Det oppfordrer vi virkelig til at 

også Sandefjord lager. 

Og viktigst av alt; vi ber Sandefjord kommune om å følge opp lovede intensjoner om et sterkere 

jordvern i faktiske vedtak og arealforvaltning. Det siste eksempelet nå er Kullerød syd, hvor man 

hadde mulighet til å tilbakeføre et areal til LNF men i stedet tillater omdisponering av dyrka mark til 

annen næringsbebyggelse. 

Vennlig hilsen  

Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold 
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Fra: Amund Kind <Amund.Kind@bondelaget.no> 
Sendt: tirsdag 7. september 2021 14.51 
Til: David Bakke Haugen; Postmottak 
Kopi: Bjorn_kyrbondi@hotmail.com; Birgitte R og Ole Andreas Brekke; 

bjarne@byggbs.no; Elin Røed 
Emne: Og fra de lokale bondelagene....SV: Utsettelse til i morgen - KPA 

planprogram? 

Kategorier: Red category 

Hei David! 
De lokale bondelagene i Sandefjord ber også om å få sende inn en kjapp høringsuttalelse. Håper det 
også går greit og det er ganske kortfattet: 

Til Sandefjord kommune 

Viser til høring på planprogram til ny kommuneplan 

Bondelagene i Sandefjord registrerer at både planstrategi og vedtak i kommunestyret 24.06.2021 
(KST-sak 063) gir signaler om et styrket hensyn til vern av matjorda, som er vårt næringsgrunnlag og 
vårt næringsareal! Det er gledelig og skaper forventning hos oss til at ny kommuneplan i Sandefjord 
endelig løfter jordvernet i sin arealforvaltning. 

Vi minner også om at vi i en del konkrete saker de siste årene har jobbet for at det skal være en god 
buffersone i mellom aktiv landbruksdrift, særlig husdyrproduksjon, og ny boligbygging. Vi ber om at 
følgende retningslinje om dispensasjoner i LNF videreføres; Avstand til eksisterende gårdstun og 
frittstående driftsbygninger skal som hovedregel være minst 200 meter grunnet lukt/støy/støv. Dette 
bør også være retningsgivende for om det skal tillates regulert boligbygging ellers i kommunen. 

På vegne av Stokke Bondelag, Sandar Bondelag og Andebu Bondelag 

Vennlig hilsen 

Vennlig hilsen 

Amund Kind  
Rådgiver 
Mobil +47 924 19 910 
Sentralbord 33 36 32 00 

Meld deg inn i Norges Bondelag 

www.bondelaget.no/vtb 
www.grontfagsenter.no 
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Fra: David Bakke Haugen <David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 7. september 2021 12:04 
Til: Amund Kind <Amund.Kind@bondelaget.no> 
Emne: VS: Utsettelse til i morgen - KPA planprogram? 
 
Hei Amund 
 
Det går fint! 
 
Mvh 
David Bakke Haugen 
enhetsleder overordnet planlegging og miljø 
 

 
Tlf: 33 41 63 25 
Mob: 97 03 42 97 
 
Sjekk ut: Sandefjord - Pågående arbeid med ny arealdel 
 

mailto:David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no
mailto:Amund.Kind@bondelaget.no
https://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan


 Sandefjord, 22. september 2021 

Strøkskarakter 

Det er med glede vi registrerer at de 7 NB!-områdene Sandar kirkested, Murbyen/Sentrum, Bjerggata, Par-
ken, Hystadveien, Rukla/Nybyen og Åsen har kommet med i kommunenplanens arealdel. Vi er ikke kjent 
med hvilke ytterligere tre som ble utelatt da valget skulle avgjøres.  Imidlertid finnes det i Sandefjord flere 
homogene boligstrøk, som fortjener et vern, selv om de ikke kan anses som nasjonalt bevaringsverdige. De 
trues i dag av planløs utbygging med leilighetsbygg og andre boliger som ikke tar de nødvendige hensyn til 
den eksisterende bebyggelse. 

Vi tenker spesielt på Vestre Rød og Presthagen. Begge disse er i dag gode bomiljøer; harmoniske, forholds-
vis opprinnelige i sin utforming, og svært populære, ikke minst av barnefamilier. Vår henvendelse går på 
hvorvidt det - gjennom lovverk, forskrifter eller lokalpolitiske vedtak - kan la seg gjøre å skjerme disse, og 
tilsvarende områder, mot leilighetsbygg, som vi andre steder har sett bryter opp helheten og endrer strøkets 
karakter.  

Vi mener ikke at fornyelse generelt skal detaljstyres, men at begrepet strøkskarakter skal være medbestem-
mende ved godkjenning av ny bebyggelse. M.a.o. at ny bebyggelse skal harmonere med den eksisterende. 
Det må være mulig å unngå en forlengelse av plan- og miljøutvalgets "angreliste".  

Vi ser frem til en fruktbar dialog om dette emnet. 

Med hilsen 
for styret i Fortidsminneforeningen Sandefjord lokallag 
Svein Ingebretsen, leder 
tel. 908 20 301 
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Sandefjord Turistforening 
Matrosgata 6, Postboks 349 
3201 Sandefjord 

Epost sandefjord@dnt.no  
www.sandefjord.dnt.no  
Tlf. 95 40 50 85 

Bankkonto  2480 30 06101 
Org.nr.           982 280 605 

Sandefjord kommune 
att. David Bakke Haugen 

Sandefjord Turistforenings høringsinnspill til planprogram for kommuneplanarbeidet 

Sandefjord Turistforening er lokallaget for Den Norske Turistforening (DNT). Lokalt 
representerer lokallaget over 3 500 DNT medlemmer bosatt i kommunen. På landsbasis har 
DNT 314.000 medlemmer (2020). 

Tilrettelegging for enkelt friluftsliv har vært DNTs kjerneoppgave helt siden vi ble grunnlagt i 
1868. Visjonen om “Naturopplevelser for livet” handler ikke bare om de livene som leves nå, 
men innebærer et ansvar for at kommende generasjoner skal få ta del i den samme 
rikdommen. 

I DNTs veivalg 2019-2023 er det klare mål om å bidra til et mer bærekraftig samfunn. 
Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og samtidig bidra til et mer klimavennlig 
samfunn. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv og bidra til å ta vare på natur er vårt viktigste 
bidrag til et lavutslippssamfunn. DNT har utviklet en bærekraftstrategi for å forbedre egen 
drift og for å inspirere til og gjøre det lettere å ta del i et natur- og klimavennlig friluftsliv i 
Norge.   

Kommunen informerer om at hovedmålsettingen med arealdelsrulleringen er å tilrettelegge 
for bærekraftig samfunnsutvikling som gjør Sandefjord kommune til en attraktiv og 
klimavennlig kommune. Med dette for øye, har de folkevalgte vedtatt at FNs bærekraftsmål 
nr. 13 - Stoppe klimautfordringene skal være retningsgivende for det kommende 
arealplanarbeidet. 

Framover blir det derfor enda viktigere å redusere klimagassutslippene gjennom bl.a. 
redusert bilbruk. For å oppnå dette betinger det større tilgjengelighet til gode lokale 
naturopplevelse og friluftsmuligheter. 

Med dette som bakgrunn, fremmer Sandefjord Turistforening følgende kommentarer og 
innspill til kommunens forslag til planprogram for kommuneplanarbeidet for perioden 2023 
– 2035.

Sandefjord Turistforing skal fremme det enkle friluftsliv. Gjennom tilrettelegging i 
nærmiljøet fremmes aktivitetene der hvor folk bor. Forskning viser at tilrettelagt sti mindre 
en 500 meter fra boligen øker bruken og aktiviteten markant. Mange kommuner har tatt 500 
meter målet inn i sine planer.  
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 Nedbygging av strandsonen i og rundt bynære områder har foregått med sterk vekst 
de seneste 10-år. Dette tiltross for at bygging i 100-metersbeltet langs sjøen har vært 
regulert siden 1966. I tillegg til regulering gjennom kommuneplanen, spiller lov om 
friluftslivet av 1957 en viktig rolle i vern av strandsonen. Friluftslovens formål er å 
”verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold 
m.v. i naturen, slik at muligheten for å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes”.  
 

o Kommunen kan i større grad benytte de muligheter som eksisterer for å 
redusere nedbygging av sjønære områder. 
 

o I dag oppleves det at tilgangen til Sandefjordsfjorden – kanskje byens aller 
sterkeste varemerke, reduseres. Kommunen må i langt større grad 
tilrettelegge for bedre tilgang til sjønære områder. Erstattes arealene mot 
sjøen på begges sider av fjorden med fortetting og høy blokkbebyggelse må 
klare føringer legges til grunn når industrien forsvinner. 

 
o Med dette fremmes det ønske om at det etableres hensynssoner for friluftsliv 

- LNRF langs sjøen fra Granholmen via sentrum til Asnes. For dette formål må 
det tilrettelegges en sammenhengende kyststi i indre delen av 
Sandefjordsfjorden. På denne strekningen finnes 8 mindre men gode 
badeplasser. Disse må settes av som Grøntområder. 

 
o Yxney og Folehavna  - begge områdene merkes med hensynsone friluftsliv – 

LNRF. Yxney alene har mer enn 80 000 besøkende årlig.  
 

 Andre områder som bør merkes som hensynssoner for friluftsliv - LNRF er: 
 

o Preståsen – Fjellvikåsen – Midtåsen – Mølleråsen – Mokollen – Stub – 
Hjertnesskogen. Disse åsene bør merkes som hensynssoner for friluftsliv, som 
er hva de i realiteten benyttes som i dag. Dette vil gi et tydelig signal om 
hvilke rekreasjonsverdi disse grønne lungene har. I alle disse områdene har 
Turistforeningen merket turstier som brukes flittig som turmål av kommunens 
innbyggere.  
 

o Huvikskogen har vært gjenstand for foreslått boligutbygging i flere omganger. 
Området er preget av en unik edelskog med en fantastisk utsikt i flere 
himmelretninger. Dett er et mye brukt turområde, preget av urørt natur som 
gjør at området helt klart må bevares gjennom hensynssoner for friluftsliv 

 
o Kodal – Andebu: Fra Gjerstad til Åletjern langs kommunegrensen mot Larvik 

har Turistforeningene mer enn 200 km stier og løyper. Området er et stort og 
svært viktig rekreasjonsområde for folk fra hele Vestfold. Hensynsone 
friluftsliv - LNRF bør derfor etableres i dette område – et av de aller flotteste 
friluftsområdene i hele Vestfoldmarka.  
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 Andre forhold  
 

o Goksjø og  Akersvannet: Disse innsjøene er begge svært sårbare og de må det 
vernes om. I dag eksisterer det ikke et reelt vern. Algeoppblomstringen er en 
alvorlig trussel begge steder. Innslag av mort i Goksjø fører til nedbeiting av 
bunnvegetasjonen som igjen vil føre til gjengroing av Goksjø.  Dette er nå en 
overhengende fare for at begge innsjøene vil ”dø ut” om ikke det legges 
konkrete driftsplaner til grunn for en tilbakeføring av vannkvaliteten til et 
levedyktig nivå for sjølivet. 
 

o Lysfiske i Sandefjordsfjorden må opphøre. Et sådant forbud er  allerede blitt 
gjennomført i andre fylker og kommuner som har sårbare fjorder eller 
havområder. Den svært marginale stamfisken i fjorden må beskyttes for å 
kunne bevares! Kommersielt fiske i fjorden bør derfor opphøre.  

 

 
Sandefjord 1. oktober 2021 
 
for Sandefjord Turistforening 
 
 
Ragnar Standal      Knut Terje Ellefsen 
 
Naturvernkontakter 



Fra: Carina Borge <carina_bor@hotmail.com> 
Sendt: fredag 2. juli 2021 16.36 
Til: Postmottak; David Bakke Haugen 
Emne: Ny kommunplan - la det bli vakkert!  
Vedlegg: Forskning og gode eksempler.pdf 

Kategorier: Blue category 

Hei, 

Jeg synes det var fantastisk å se artikkelen i SB om at man nå kan være med å påvirke 

byutviklingen, så her kommer mitt bidrag.  

Som 24-åring representerer jeg de unge i Sandefjord. Etter å ha bodd et par år i Oslo har jeg 

flyttet tilbake til sjarmerende Sandefjord. Men, lite visste jeg at det holder på å bli samme 

byjungel her og. Det er utrolig skuffende og trist at sjarmen blir byttet ut med et hvilket som 

helst annet storbypreg.  

Vi vil alle det beste for Sandefjord – men slik det bygges i dag, er  Det begynner å bli helt likt 

i alle byer. Alle skal få sin egen «Barcode» som blokkerer helt for sjøutsikten og legger alt 

bak i skyggen. Sjøen - det største trekkplasteret og salgsargumentet, vår stolthet her i 

Sandefjord, blir mer og mer blokkert. Det virker som om det ikke er en helhetstanke rundt 

det å beholde nettopp det som gjør Sandefjord til Sandefjord.  

Vi har SÅ store muligheter for å gå fram som et godt eksempel og trekke både massiv 

oppmerksomhet, turister, nye innbyggere og ikke minst gjøre alle som allerede bor her 

stolte – om vi kan tenke smart og nytt. Det er mulig å bygge moderne, klimavennlig og ikke 

minst vakkert. Levende, koselige bydeler – med grønne elementer og lunger.  

I målsettingene deres fra den strategiske næringsplanen ønsker dere å legge spesielt til rette 

for at unge i alderen 20-40 år skal ønske å bosette seg i kommunen. Det er ingen tvil om at 

vi unge er opptatt av arkitektur og estetikk, og ikke minst er vi store tilhengere av 

Arkitekturopprøret. Vil dere trekke flere unge må byens utforming rett og slett bli vakrere. 

Det er ikke bare en subjektiv preferanse, det er forskningsbasert, og det ville være veldig 

dumt å ikke ta til etterretning. 

Jeg regner med at kommunen har fått med seg den voldsomme oppslutningen til 

Arkitekturopprøret den siste tiden. Det er utallige med forskningsartikler og gode kilder (jeg 

legger ved noe i et vedlegg) som bygger opp for alt de står for. De aller fleste av oss trives 

best med klassisk arkitektur. Forskning viser at glatte, enkle, repetitive bygninger trigger 

uro, stress og irritasjon hos oss. Derimot aktiverer bygninger med former, kurver og myke 

linjer behagssentrene i hjernen. En svensk-amerikansk studie sier at symmetriske bygninger 

P1



vekker positive følelser, mens asymmetriske utløser stressrespons. En studie fra Nederland 

sier til og med at folk er villige til å betale 15% mer for en ny bolig i klassisk stil.  

Så, da er det jo ikke rart at folk blir irriterte og frustrerte, skriver saker i avisen og klager til 

kommunen, når massive bygg uten menneskelig skala og kalde fasader blir satt opp. Hjernen 

vår liker det rett og slett ikke.  

 

I nybygg med modernistisk stil er det ikke mennesket som er det viktigste. Hvis det var 

menneskene, så hadde ikke byggene sett slik ut. All forskning viser til nettopp dette. Det er 

pengene som rår, og lite kreativitet, nok en gang. For det er ikke nybygg i seg selv som er 

problemet, det er utformingen. Folk liker bedre fortetting hvis det blir gjort på en pen måte. 

I Sandefjords Blad uttalte nylig arkitektkontoret Niamo seg om kritikken av NyByen som 

haglet på SBs nettsider: - «Å lage noe nytt innebærer ofte smertefulle forandringer.» 

Hvorfor det? Burde ikke heller befolkningen tenkte: Wow, så fantastisk – jeg gleder meg til 

dette blir ferdig bygget!! Hvis det smerter nå, vil det også smerte i fremtiden. Dersom 

befolkning gremmes og irriterer seg over ny utbygging daglig eller ofte, istedenfor å fryde 

seg når de går forbi, hva gjør det med innbyggerne i det lange løp? Og ikke minst, brukes 

ordet 'signalbygg', er det helt sikkert for stort og for annerledes enn det som er rundt! 

 

Heldigvis har flere land begynt å bygge mer tradisjonelt og klassisk igjen. Det er nydelige 

eksempler fra Sverige, Tyskland, og i New York og Paris. Det ligger mange eksempler på 

dette på AOs instagram-konto og Facebook. Her er det bare å la seg inspirere! 

 

Flere steder har de til og med spurt folket hva de skal bygge, hvor man kunne stemme på 

forskjellige fasader. Kan dette være noe for Sandefjord? For problemet er at folket føler de 

ikke er med på å bestemme hvordan det skal se ut rundt dem – og det hjelper ikke hvor mye 

vi protesterer i forkant. Hvis alternativer legges ut, og vi kan gi vår stemme på nett, hadde 

det vært fantastisk.  

Jeg tror løsningen er en helhetlig estetisk plan i samarbeid med befolkningen. En estetisk 

utforming som både passer og tar vare på historien til Sandefjord, og med det setter harde 

krav til utbyggere. En byarkitekt er en mulighet, men her er det viktig å ta i betraktning at 

forskning viser enorme holdningsforskjeller mellom befolkningen og fagfolk innen arkitektur 

og byplanlegging. Vi må tenke kvalitet istedenfor kvantitet og enkle utveier. Det vil være til 

alles beste - utbyggere vil få leiligheter og bygg som er attraktive for kjøpere, og beboere vil 

kunne glede seg over byggene når de står ferdig.  

Jeg vil gjerne avslutte med å ta med et par gode eksempler og utdrag fra aonorge, som viser 

at det er mulig: 

 



 Da byen West Hartford i Connecticut skulle utvides, gikk kommunens planer ut på å 

bygge byens sentrum med sammenhengende gater, et torg, klassisk arkitektur og en 

blanding av boliger, butikker og offentlige bygg.  

 

Dette ble kraftig utfordret av en mektig utbygger som hadde helt andre planer 

(«moderne» greier). Til slutt lot man befolkningen avgjøre gjennom en avstemning. 

Kommunens forslag vant med 2/3 favør.  

 

Det er i ettertid blitt gjort et doktorgradsprosjekt om dette, hvor blant funnene var 

svært høy tilfredshet med utviklingen hos byens befolkning. Prosjektet ble ferdigstilt 

i 2008.  

 

 

 Politikerne i Upplands-Väsby (Stockholm) hadde en konkurranse om hva slags bygg 

man skulle bygge. Befolkningen fikk stemme frem hva slags stil de ville ha på 

nybyggene, og ikke overraskende vil folk flest ha tradisjonelle/klassiske bygg. 

 

Merk at dette blir toppmoderne bygg som er anpasset etter dagens krav og 

standarder, men med vakre fasader, gårder og miljø rundt omkring, istedenfor de 

gråe, harde og triste boksene som bygges overalt i Norge i dag.  

 

Kan dette være noe for oss også? 

 

 

 En gladsak fra Risør; 

 

Da Risørholmen ble regulert til boligbygging, tok det hele 15 år med «krangling» før 

første spadestikk var et faktum. Utbygger ønsket først å bygge repetitive og 

intetsigende blokker. Men grunnet engasjement fra flere ildsjeler overtalte man 

utbygger til å snu.  

 

Resultatet er i stedet blitt vakre eneboliger og rekkehus som er i samsvar med Risørs 

arkitektoniske historie og uttrykk. Prosjektet er fortsatt under oppføring og det vil 

også bygges en promenade for allmenheten.  

 

 

Med vennlig hilsen, 

Carina Log Borge 

 



Forskning:





Gode eksempler:





Fra: Rune Hassum <Rune.Hassum@IKM.no> 
Sendt: 1. juli 2021 15:51
Til: David Bakke Haugen
Emne: SV: Kommunens planprogram

Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 

Flott! 

Da har du innspill fra meg i hvert fall 😊 

Med vennlig hilsen / With kind regards 

Rune Hassum 

Sales Director  
Direct phone: (+47) 33 16 56 95 
Mobile: (+47) 474 52 133

Fra: David Bakke Haugen <David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> 
Sendt: torsdag 1. juli 2021 15:13 
Til: Rune Hassum <Rune.Hassum@IKM.no> 
Emne: SV: Kommunens planprogram 

Hei 

Det er tilstrekkelig å sende en epost slik du nå har gjort. Det er helt legitimt å mene at Stub 
ikke er blant de mest egnede områdene for fortetting, og det er nettopp slik ting vi vil ha 

innspill på 😊 
Vi vil foreta en nærmere vurdering av disse områdene inn mot et fremtidig planforslag (våren 
2022).  

Mvh 
David Bakke Haugen 
enhetsleder overordnet planlegging og miljø 

Tlf: 33 41 63 25 
Mob: 97 03 42 97 

Sjekk ut: Sandefjord - Pågående arbeid med ny arealdel 

Fra: Rune Hassum <Rune.Hassum@IKM.no> 
Sendt: torsdag 1. juli 2021 14:45 
Til: David Bakke Haugen <David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> 
Emne: Kommunens planprogram 

Hei 
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Leser om spennende utviklingsplaner for Sandefjord Kommune. 
  
Jeg forstår Kommunen legger opp til å få innspill fra «publikum». Stemmer det? Evt. 
hvor/hvordan/når? Jeg kunne ikke finne dette. 
  
Et kort lite spørsmål vedr. Stub. Det skraverte området som sies å være veldig aktuelt ser jeg 
det er planlagt 100 (!!!) nye bohenheter, med mindre jeg totalt misforstår fortetningstallet 
100? Hvordan vil det være mulig med 100 nye boliger innenfor dette området uten å «ta» og 
rive en hel haug med eksisterende boliger? Innenfor dette området er det så vidt jeg kan se 
kanskje 4 eiendommer hvor det er mulig å fradele og legge opp til boliger. 
I tillegg så er store deler av hele Stub området bebygd på kvikkleire og økt vekt, trafikk og 
graving vil fort kunne endre grunnstruktur hvor skred vil kunne skje. 
  
Personlig er jeg svært positiv til utvikling av byen, også Stub, men skjønner ikke helt hvordan 
dette er gjennomtenkt. 
  
Håper på en tilbakemelding på dette. 
  
Rune Hassum 
T. 47 45 21 33 
  
  

  
  
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-
dokumenter/arealplan/rapport---fortettingsprosjekt-del-2.pdf 
  
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-
dokumenter/overordnet-planlegging/planprogram.pdf 
  

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-dokumenter/arealplan/rapport---fortettingsprosjekt-del-2.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-dokumenter/arealplan/rapport---fortettingsprosjekt-del-2.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-dokumenter/overordnet-planlegging/planprogram.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/miljo-og-plan/mp-dokumenter/overordnet-planlegging/planprogram.pdf


 
  



 
  

 



  
  
  
  
  
  
Med vennlig hilsen / With kind regards 
 

Rune Hassum 
Sales Director  
Direct phone: (+47) 33 16 56 95 
Mobile: (+47) 474 52 133 
Rune.Hassum@IKM.no  
Teams 
  
IKM Instrutek AS 
Elveveien 28, N-3262 Larvik, Norway 
Phone: (+47) 33 16 57 00 
Fax: (+47) 33 16 57 01 
www.IKM.no 
  

mailto:Rune.Hassum@IKM.no
sip:rune.hassum@IKM.no
http://www.ikm.no/


Fra: Elin Syrdahl <elin.syrdahl@gmail.com> 

Sendt: mandag 6. september 2021 10.53 
Til: Postmottak 

Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel 
Vedlegg: Kart.pdf 

Kategorier: Red category 

Hei! 

Vedlegger vårt innspill til rulleringa av kommuneplanen med arealplan her, med tilhørende kart over 
området det gjelder. 

Mvh Elin Syrdahl 
og Per Onsheim 
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Innspill  til rullering av kommuneplanens arealdel  2023—2035

Område  B  6- Kamfjord

Sandefjord 06.09.21

Vi som undertegner/sender inn dette brevet er beboere  i  Kamfjord—området som  i  Sandefjord
kommunes  «  Fortettingsprosjekt del 2» er ansett som egnet for fortetting med leilighetsbygg med
mer enn seks enheter. Innspill fra vår side gjelder det sørligste av områdene benevnt B 6 B, mellom
Vesterøyveien, Kamfjordåsen og Vardeveien.

Rambøll konkluderer våren 2020 med at området B6B (Kamfjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien) er
uegnet for fortetting med leilighetsbygg fordi området har høy kulturminneverdi og er "en del av ei li
med både eldre og nyere bygninger, tilpasset det skrånende landskapet , med lokal byggeskikk, høy
grad av landskapstilpasning og en organisk gatestruktur”.

Selv om Sandefjord kommune har gjort egne vurderinger i etterkant av Rambølls analyse, er det
ingen grunn til å lage en plan som er på kollisjonskurs med de vurderinger som er gjort av et
anerkjent analysebyrå ivesentlige spørsmål for områdets karakter, områdets bokvaliteter og åsenes
estetikk.

Den eksisterende bebyggelsen i området er  i  stor grad utformet slik at byggene tar hensyn til
hverandre og topografien, og utgjør en helhet med kvalitet. Området oppleves positivt for langt flere
enn dets beboere, da det er et yndet turområde og utsiktspost, og dessuten et viktig element  i
Sandefjords identitet sett fra fjorden. l kommunens egen veileder ”Fortetting med kvalitet”
fremholdes det at ny bebyggelse bør underordne seg områdets topografiske særpreg og ta vare på
eksisterende landskapsbilde. Vi mener at i bor  i  et område med småhusbebyggelser omgitt av
stakittgjerder og eplehager, og ved å peke ut området som egnet til omfattende fortetting imøteser
ikke kommunen ”behovet for å ta vare på kvalitetene i eksisterende småhusbebyggelse", slik den selv
forutsetter i utkast til ny strategiplan.

Fortetting med leilighetsbygg inne i den etablerte og eldre bebyggelsen  i  området
Kamjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien bryter derfor markert med de prinsipper kommunen selv har
fremholdt som vesentlige når fortetting skal foretas med kvalitet.

Med vennlig hilsen

m . 7 .. «
Navn. L Ad resse.

£8 2? 55 .se—xi 05E; wap
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Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2035 

Område B 6- Kamfjord 

Sandefjord 06.09.21 

Vi som undertegner/sender inn dette brevet er beboere i Kamfjord-området som i Sandefjord 

kommunes «Fortettingsprosjekt del 2» er ansett som egnet for fortetting med leilighetsbygg med 

mer enn seks enheter. Innspill fra vår side gjelder det sørligste av områdene benevnt B 6 B, mellom 
Vesterøyveien, Kamfjordåsen og Vardeveien. 

Rambøll konkluderer våren 2020 med at området B6B (Kamfjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien) er 

uegnet for fortetting med leilighetsbygg fordi området har høy kulturminneverdi og er ”en del av ei li 

med både eldre og nyere bygninger, tilpasset det skrånende landskapet”,  ”med lokal byggeskikk, høy 

grad av landskapstilpasning og en organisk gatestruktur”.  

Selv om Sandefjord kommune har gjort egne vurderinger i etterkant av Rambøll s analyse, er det 

ingen grunn til å lage en plan som er på kollisjonskurs med de vurde ringer som er gjort av et 

anerkjent analysebyrå i vesentlige spørsmål for områdets karakter, områdets bokvaliteter og åsenes 

estetikk. 

Den eksisterende bebyggelsen i området er i stor grad utformet slik at byggene tar hensyn til 

hverandre og topografien, og utgjør en helhet med kvalitet. Området oppleves positivt for langt flere 

enn dets beboere, da det er et yndet turområde og utsiktspost, og dessuten et viktig element i 

Sandefjords identitet sett fra fjorden. I kommunens egen veileder ”Fortetting med kvalitet” 

fremholdes det at ny bebyggelse bør underordne seg områdets topografiske særpreg og ta vare  på 

eksisterende landskapsbilde. Vi mener at i bor i et område med småhusbebyggelser omgitt av   

stakittgjerder og eplehager, og ved å peke ut området som egnet til omfattende fortetting imøteser 

ikke kommunen ”behovet for å ta vare på kvalitetene i eksisterende småhusbebyggelse”, slik den selv 
forutsetter i utkast til ny strategiplan. 

Fortetting med leilighetsbygg inne i den etablerte og eldre bebygge lsen i området 

Kamjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien bryter derfor markert med de prinsipper kommunen selv har 

fremholdt som vesentlige når fortetting skal foretas med kvalitet.  

Med vennlig hilsen 

Trude Nergård og Per Tollefsen 

 Kamfjordlia 17 
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lnnspill  til rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2035

Område  B  6— Kamfjord

Sandefjord 06.09.21

Vi som undertegner/sender inn dette brevet er beboere  i  Kamfjord-området som  i  Sandefjord
kommunes  «  Fortettingsprosjekt del 2» er ansett som egnet for fortetting med leilighetsbygg med
mer enn seks enheter. Innspill fra vår side gjelder det sørligste av områdene benevnt B 6 B, mellom
Vesterøyveien, Kamfjordåsen og Vardeveien.

Rambøll konkluderer våren 2020 med at området B6B (Kamfjordlia/Vardeveien/ VesterøyVeien) er
uegnet for fortetting med leilighetsbygg forcli området har høy kulturminneverdi og er "en del av ei li
med både eldre og nyere bygninger, tilpasset det skrånende landskapet”, ”med lokal byggeskikk, høy
grad av landskapstilpasning og en organisk gatestruktur".

Selv om Sandefjord kommune har gjort egne vurderinger  i  etterkant av Rambølls analyse, er det
ingen grunn til å lage en plan som er på kollisjonskurs med de vurderinger som er gjort av et
anerkjent analysebyrå  i  vesentlige spørsmål for områdets karakter, områdets bokvaliteter og åsenes
estetikk.

Den eksisterende bebyggelsen  i  området er  i  stor grad utformet slik at byggene tar hensyn til
hverandre og topografien, og utgjør en helhet med kvalitet. Området oppleves positivt for langt flere

enn dets beboere, da det er et yndet turområde og utsiktspost, og dessuten et viktig element  i
Sandefjords identitet sett fra fjorden. lkommunens egen veileder "Fortetting med kvalitet"
fremholdes det at ny bebyggelse bør underordne seg områdets topografiske særpreg og ta vare på
eksisterende landskapsbilde. Vi mener at  i  bor  i  et område med småhusbebyggelser omgitt av
stakittgjerder og eplehager, og ved å peke ut området som egnet til omfattende fortetting imøteser
ikke kommunen "behovet for å ta vare på kvalitetene  i  eksisterende småhusbebyggelse", slik den selv
forutsetter  i  utkast til ny strategiplan.

Fortetting med leilighetsbygg inne  i  den etablerte og eldre bebyggelsen  i  området
Kamjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien bryter derfor markert med de prinsipper kommunen selv har
fremholdt som vesentlige når fortetting skal foretas med kvalitet.

Med vennlig hilsen

g &e» ' 4 ' Flå

Navn. Adresse.
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lnnspill til rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2035

Område B 6- Kamfjord

Sandefjord 06.09.21

Vi som undertegner/sender inn dette brevet er beboere  i  Kamfjord-området som i Sandefjord
kommunes «Fortettingsprosjekt del 2» er ansett som egnet for fortetting med leilighetsbygg med
mer enn seks enheter. Innspill fra vår side gjelder det sørligste av områdene benevnt B 6 B, mellom

Vesterøyveien, Kamfjordåsen og Vardeveien.

Rambøll konkluderer våren 2020 med at området BBB (Kamfjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien) er
uegnet for fortetting med leilighetsbygg fordi området har høy kulturminneverdi og er "en del av ei Ii

med både eldre og nyere bygninger, tilpasset det skrånende landskapet , med lokal byggeskikk, høy
grad av landskapstilpasning og en organisk gatestruktur".

Selv om Sandefjord kommune har gjort egne vurderinger i etterkant av Rambølls analyse, er det

ingen grunn til å lage en plan som er på kollisjonskurs med de vurderinger som er gjort av et

anerkjent analysebyrå  i  vesentlige spørsmål for områdets karakter, områdets bokvaliteter og åsenes

estetikk.

Den eksisterende bebyggelsen i området er i stor grad utformet slik at byggene tar hensyn til
hverandre og topografien, og utgjør en helhet med kvalitet. Området oppleves positivt for langt flere

enn dets beboere, da det er et yndet turområde og utsiktspost, og dessuten et viktig element  i
Sandefjords identitet sett fra fjorden. lkommunens egen veileder "Fortetting med kvalitet"
fremholdes det at ny bebyggelse bør underordne seg områdets topografiske særpreg og ta vare på

eksisterende landskapsbilde. Vi mener at  i  bor  i  et område med småhusbebyggelser omgitt av
stakittgjerder og eplehager, og ved å peke ut området som egnet til omfattende fortetting imøteser
ikke kommunen "behovet for å ta vare på kvalitetene  i  eksisterende småhusbebyggelse", slik den selv

forutsetter i utkast til ny strategiplan.

Fortetting med leilighetsbygg inne i den etablerte og eldre bebyggelsen  i  området
Kamjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien bryter derfor markert med de prinsipper kommunen selv har

fremholdt som vesentlige når fortetting skal foretas med kvalitet.

ed vennlig hilsen
\

/ ) ) 'N ?a
Cob L] VERA Vå: WM > &

Navn. Adresse.
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Fra: Thor Homanberg <thorhoma@online.no> 
Sendt: mandag 6. september 2021 18.52 
Til: Postmottak 
Emne: Innspill til rullering av kommuneplan 
Vedlegg: Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 2023.docx; Kart.pdf 

Kategorier: Yellow category 

 Med hilsen fra: 
Sign. 
Thor Chr. Homanberg 
Vardeveien 25,29,31 og 35. 
3235 Sandefjord 

Tlf 40606920 
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Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2035 

Område B 6- Kamfjord 

Sandefjord 06.09.21 

 

Vi som undertegner/sender inn dette brevet er beboere i Kamfjord-området som i Sandefjord 
kommunes «Fortettingsprosjekt del 2» er ansett som egnet for fortetting med leilighetsbygg med 
mer enn seks enheter. Innspill fra vår side gjelder det sørligste av områdene benevnt B 6 B, mellom 
Vesterøyveien, Kamfjordåsen og Vardeveien. 

 

 

Rambøll konkluderer våren 2020 med at området B6B (Kamfjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien) er 
uegnet for fortetting med leilighetsbygg fordi området har høy kulturminneverdi og er ”en del av ei li 
med både eldre og nyere bygninger, tilpasset det skrånende landskapet”,  ”med lokal byggeskikk, høy 
grad av landskapstilpasning og en organisk gatestruktur”. 

Selv om Sandefjord kommune har gjort egne vurderinger i etterkant av Rambølls analyse, er det 
ingen grunn til å lage en plan som er på kollisjonskurs med de vurderinger som er gjort av et 
anerkjent analysebyrå i vesentlige spørsmål for områdets karakter, områdets bokvaliteter og åsenes 
estetikk. 

 

Den eksisterende bebyggelsen i området er i stor grad utformet slik at byggene tar hensyn til 
hverandre og topografien, og utgjør en helhet med kvalitet. Området oppleves positivt for langt flere 
enn dets beboere, da det er et yndet turområde og utsiktspost, og dessuten et viktig element i 
Sandefjords identitet sett fra fjorden. I kommunens egen veileder ”Fortetting med kvalitet” 
fremholdes det at ny bebyggelse bør underordne seg områdets topografiske særpreg og ta vare på 
eksisterende landskapsbilde. Vi mener at i bor i et område med småhusbebyggelser omgitt av   
stakittgjerder og eplehager, og ved å peke ut området som egnet til omfattende fortetting imøteser 
ikke kommunen ”behovet for å ta vare på kvalitetene i eksisterende småhusbebyggelse”, slik den selv 
forutsetter i utkast til ny strategiplan. 

 

Fortetting med leilighetsbygg inne i den etablerte og eldre bebyggelsen i området 
Kamjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien bryter derfor markert med de prinsipper kommunen selv har 
fremholdt som vesentlige når fortetting skal foretas med kvalitet.  

 

Med vennlig hilsen 

 

______________________________                                        _____________________________ 

Navn.             Adresse. 



Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2035 

Område B 6- Kamfjord 

Sandefjord 06.09.21 

Vi som undertegner/sender inn dette brevet er beboere i Kamfjord-området som i Sandefjord 

kommunes «Fortettingsprosjekt del 2» er ansett som egnet for fortetting med leilighetsbygg med 

mer enn seks enheter. Innspill fra vår side gjelder det sørligste av områdene benevnt B 6 B, mellom 

Vesterøyveien, Kamfjordåsen og Vardeveien. 

Rambøll konkluderer våren 2020 med at området B6B (Kamfjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien) er 

uegnet for fortetting med leilighetsbygg fordi området har høy kulturminneverdi og er ”en del av ei li 

med både eldre og nyere bygninger, tilpasset det skrånende landskapet”,  ”med lokal byggeskikk, høy 

grad av landskapstilpasning og en organisk gatestruktur”. 

Selv om Sandefjord kommune har gjort egne vurderinger i etterkant av Rambølls analyse, er det 

ingen grunn til å lage en plan som er på kollisjonskurs med de vurderinger som er gjort av et 

anerkjent analysebyrå i vesentlige spørsmål for områdets karakter, områdets bokvaliteter og åsenes 

estetikk. 

Den eksisterende bebyggelsen i området er i stor grad utformet slik at byggene tar hensyn til 

hverandre og topografien, og utgjør en helhet med kvalitet. Området oppleves positivt for langt flere 

enn dets beboere, da det er et yndet turområde og utsiktspost, og dessuten et viktig element i 

Sandefjords identitet sett fra fjorden. I kommunens egen veileder ”Fortetting med kvalitet” 

fremholdes det at ny bebyggelse bør underordne seg områdets topografiske særpreg og ta vare på 

eksisterende landskapsbilde. Vi mener at i bor i et område med småhusbebyggelser omgitt av   

stakittgjerder og eplehager, og ved å peke ut området som egnet til omfattende fortetting imøteser 

ikke kommunen ”behovet for å ta vare på kvalitetene i eksisterende småhusbebyggelse”, slik den selv 

forutsetter i utkast til ny strategiplan. 

Fortetting med leilighetsbygg inne i den etablerte og eldre bebyggelsen i området 

Kamjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien bryter derfor markert med de prinsipper kommunen selv har 

fremholdt som vesentlige når fortetting skal foretas med kvalitet.  

Med vennlig hilsen 

Sissel og Tormod Bergem 

Vardeveien 17 

3235 Sandefjord 
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Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2035 

Område B 6- Kamfjord 

Sandefjord 06.09.21 

Vi som undertegner/sender inn dette brevet er beboere i Kamfjord-området som i Sandefjord 
kommunes «Fortettingsprosjekt del 2» er ansett som egnet for fortetting med leilighetsbygg med 
mer enn seks enheter. Innspill fra vår side gjelder det sørligste av områdene benevnt B 6 B, mellom 
Vesterøyveien, Kamfjordåsen og Vardeveien. 

Rambøll konkluderer våren 2020 med at området B6B (Kamfjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien) er 
uegnet for fortetting med leilighetsbygg fordi området har høy kulturminneverdi og er ”en del av ei li 
med både eldre og nyere bygninger, tilpasset det skrånende landskapet”,  ”med lokal byggeskikk, høy 
grad av landskapstilpasning og en organisk gatestruktur”. 

Selv om Sandefjord kommune har gjort egne vurderinger i etterkant av Rambølls analyse, er det 
ingen grunn til å lage en plan som er på kollisjonskurs med de vurderinger som er gjort av et 
anerkjent analysebyrå i vesentlige spørsmål for områdets karakter, områdets bokvaliteter og åsenes 
estetikk. 

Den eksisterende bebyggelsen i området er i stor grad utformet slik at byggene tar hensyn til 
hverandre og topografien, og utgjør en helhet med kvalitet. Området oppleves positivt for langt flere 
enn dets beboere, da det er et yndet turområde og utsiktspost, og dessuten et viktig element i 
Sandefjords identitet sett fra fjorden. I kommunens egen veileder ”Fortetting med kvalitet” 
fremholdes det at ny bebyggelse bør underordne seg områdets topografiske særpreg og ta vare på 
eksisterende landskapsbilde. Vi mener at i bor i et område med småhusbebyggelser omgitt av   
stakittgjerder og eplehager, og ved å peke ut området som egnet til omfattende fortetting imøteser 
ikke kommunen ”behovet for å ta vare på kvalitetene i eksisterende småhusbebyggelse”, slik den selv 
forutsetter i utkast til ny strategiplan. 

Fortetting med leilighetsbygg inne i den etablerte og eldre bebyggelsen i området 
Kamjordlia/Vardeveien/ Vesterøyveien bryter derfor markert med de prinsipper kommunen selv har 
fremholdt som vesentlige når fortetting skal foretas med kvalitet.  

Med vennlig hilsen 

_____________________________      _____________________________ 

Navn.        Adresse. 

Cathrine Homanberg  Vardeveien 25, 29, 31, 35 
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Til kommuneplanlegger David Bakke Haugen. 

Innspill til Kommuneplanen 2023-2035 

I Sandefjords Blad tirsdag 29. juni 2021 spør kommunen om seks utpekte områder for fremtidig 
fortetting med seks enheter eller flere er de rette områdene, et spørsmål man ber om meninger og 
diskusjon rundt. Områdene har ulikt lokalt særpreg, men henger til dels nøye sammen. Vi ønsker å 
komme med innspill som i første rekke angår vårt nærområde, Gokstadveien, supplert med noen 
mer generelle tanker med gyldighet for flere områder. 

Prosessen: 

Slik vi leser kartet på side 9 i Rapport – Fortettingsprosjekt, Del 2, var Gokstadområdet ikke utvalgt 
for nærmere analyse. I Sandefjords Blad 15. mai 2021, side 10 heter det at «Arealer ved 
Prestegårdsveien og Gokstadveien er spilt inn i høringsrunden for den kommende fortettingsplanen. I 
hovedutvalget for miljø og plan onsdag ble rådmannens forslag om å ta disse arealene inn 
enstemmig vedtatt», og det skrives videre at dette kommer som et innspill fra utbyggere: «Forslaget 
om de to nye områdene for fortetting kommer fra Pål Badski i Hjertnes Eiendom og Preben 
Christensen i Kollen Bolig.» Begge områdene er i dagens plan markert som egnede og anbefalte for 
fortetting. 

Slik dette er fremstilt i pressen, har innspillet fra en ytre aktør med selvstendig næringsinteresse uten 
videre blitt innbakt i planen så vel administrativt som politisk, og uten «nærmere analyse». Ifølge 
Plan- og bygningsloven § 5-1 om medvirkning heter det at «Enhver som fremmer planforslag, skal 
legge til rette for medvirkning», og at det er kommunen som skal påse at dette er oppfylt. Som 
grunneier i området har vi ikke fått noen form for informasjon eller blitt invitert til å komme med 
innspill eller kommentarer til innspillene fra Badski og Christensen. Vi henviser også til målsettingen i 
FNs bærekraftmål nr. 11-3 om deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og 
forvaltning i byer og lokalsamfunn, når vi spør om prosedyren som ligger til grunn for planen i de 
nevnte områder er i tråd med lovgivers intensjoner. Hvis så ikke er tilfelle, ber vi om at begge 
områdene tas ut inntil en prosess i tråd med lovgivers intensjoner kan gjennomføres. 

Trafikk og veinett: 

Sandefjord har i dag to øst-vest forbindelser som er noenlunde tilfredsstillende dimensjonert for 
allsidig trafikk, Kilgata og Gokstadveien. Ringveien / Haslebakken er bare delvis en reell øst-vest 
forbindelse da kun personbiler kommer under jernbanelinjen mellom Råstadveien og Vollane. Dette 
har ført til at tungtransport i form av lastebiler, trailere og større anleggsmaskiner av ren 
bekvemmelighet benytter Nedre Gokstadvei som snarvei daglig. Det er ingen overraskelse å se 
trailere rygge både ved jernbaneovergangen og ved påkjøring til Gokstadveien. Større kjøretøy kan 
ikke møtes uten at fortauet tas i bruk. 

Nedre Gokstadvei går gjennom et eldre villastrøk og er ikke dimensjonert for slik trafikk. Barn på 
trehjulssykkel benytter fortauet, veien er skolevei for barn, og fortsettelsen i Nedre Haslevei har ikke 
fortau i det hele tatt. Et skriftlig ønske til Sandefjord kommune om å få et gangfelt i krysset Nedre 
Haslevei / Nedre Gokstadvei er blitt avvist med den begrunnelse at gangfelt ikke er et 
trafikksikkerhetstiltak. Det har heller ikke vært mulig å få montert sementblokker eller annen effektiv 
avvising av biltrafikken i dette krysset, med det resultat at gjerdet til eiendommen i svingen er 
totalrasert. Lyktestolpen der har også blitt påkjørt og har begynt å helle. Større kjøretøy som krysser 
jernbanelinjen, forårsaker rystelser i grunnen som i flere tilfeller har ført til synlige skader på 
bygninger. To kumlokk (!) er nylig kjørt i stykker av tungtransporten. 
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Vi etterlyser hermed regulering av all anleggstrafikk. Utbygging har store miljømessige konsekvenser 
også i utbyggingsperiodene, som synes å være parallelle og sammenhengende. Kommunen må vedta 
retningslinjer for trasévalg og tidspunkt for flytting av tyngre masser som utbyggere må følge, og 
kommunen må påse at disse retningslinjene overholdes. Et miljøperspektiv tilsier at flytting av 
masser og annen generende virksomhet ikke må skje utenfor normal arbeidstid, og slett ikke i helger. 

For Nedre Gokstadvei kan vi ikke se noen saklig grunn til at veien ikke kan stenges for all annen 
gjennomkjøring enn buss, post, renovasjon, utrykningskjøretøyer og lokale landbruksmaskiner. 

Miljø og arkitektur: 

Leilighetsbygg vil etter vår oppfatning være attraktive især for enslige og eldre. Utbyggingen i 
bykjernen favoriserer så langt disse gruppene. Mange, ikke minst familier søker i dag i økende grad til 
naturtomter, gjerne lenger fra sentrum. Det er jo symptomatisk at man ønsker å etablere en 
kolonihage i tre etasjen på taket på Linaaetomta. 

Gokstadområdet er i dag en bynær grønn lunge som vil være attraktivt for familier. Om man ønsker 
at sentrumsnære områder skal virke tiltrekkende på unge i etableringsfasen, utpeker dagens 
Gokstadområde seg som velegnet. De vil da med stor sannsynlighet benytte sentrum som møteplass. 

Området er til nå i liten grad berørt av nye bygninger som bryter med den opphavelige arkitekturen, 
og har dermed i høy grad bevart sin egenart. Om jernbanen forsvinner vil deler av eksisterende 
bebyggelse harmonere med småhusbebyggelsen langs Haslebakken og danne et naturlig nabolag 
med stort innslag av barnefamilier. Her finnes også muligheter for å utvikle tilfredsstillende 
lekeområder, noe som bør være et krav ved all utbygging (med tanke på både barn og barnebarn). 
Planområdet er trangt. Dersom området blir gjenstand for fortetting med volumer som avviker fra de 
eksisterende, tyder moderne trender på at attraktiviteten vil falle. Det er nok av eksempler på at 
unge ønsker harmoniske bomiljøer. Den langsiktige konsekvensen kan bli at barnefamilier flytter, og 
etablerer nye bomiljøer med alternative møteplasser lenger unna sentrum. Det er neppe en ønsket 
utvikling. 

Ifølge avisoppslaget 15. mai signaliserer Sandefjord Byforum at store gårdsrom i sentrumskjernen bør 
utnyttes bedre. Det kan innebære fortetting, men det kan alternativt innebære at man åpner opp for 
felles møteplasser. Miljøaspektet vil ofte være avgjørende for et områdes attraktivitet. 

Sandefjord sentrum fremstår i dag i første rekke som pensjonistvennlig. Det er også kjent at 
leiligheter kjøpes av utenbys boende som benytter dem som «sommerbolig» eller utleieobjekt. Dette 
vil kunne begrenses ved å innføre boplikt i nyoppførte leilighetskompleks. Det vil trolig redusere 
boligprisene noe og samtidig føre til et økt boligtilbud til byens innbyggere. 

Etablering av leilighetsbygg langs Gokstadveien vil innebære at svært mange kommer til å bo langs en 
tungt trafikkert vei. Kilgata viser allerede hvilke konflikter det kan medføre. Man bør også være 
varsom med bebyggelse som vender mot kirkegården nord for jernbanelinjen. 

Gokstadområdet har flere eldre bygninger, og fremstår fortsatt som harmonisk. Det strekker seg 
naturlig mot Gokstadhaugen, og det er ikke usannsynlig at det finnes fornminner på området. Det er 
en rekke gode grunner til å bevare området. 

Bussholdeplassen i Nedre Gokstadvei bør opprettes igjen. Stoppestedet på Gokstadveien står utsatt 
og er lite egnet. 

Vennlig hilsen Gitte Leming og Jan Erik Ringstad  



Sandefjord kommune

Innspill til kommuneplanens arealdel 2023-2035

Informasjon

Kommuneplanens arealdel skal revideres for temaene bolig og byutvikling.

Kommunen inviterer til innspill om endringer for alle typer arealformål, med unntak av nye områder for
fritidsbebyggelse, men med klare forventninger om at innspill til nye byggeområder må bidra til å styrke
eksisterende byer, tettsteder og næringsområder i tråd med kommunens arealstrategier (se kapittel 2.1
i planprogrammet). Kart med områdeavgrensning må legges ved alle innspill.

Arealinnspill til nye boligfelt skal vurderes opp mot en forventning/ønske om forutsigbar fortetting i og
nær Sandefjord by, i Stokke sentrum og i Andebu sentrum. I lokalsentrene Melsomvik, Kodal, Arnadal
og Høyjord skal det tilrettelegges for stedstilpasset utvikling.

Det vil bli vurdert om boligområder som ligger inne i dagens plan og som ennå ikke er bygd ut, skal
erstattes av nye.

I planprogrammet for rulleringen av kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 kan du lese mer om
målsettinger og viktige tema i arealdelsrulleringen.

Avsender

Personalia

Innsendt 09.09.2021 21:24:51

ReferanseID SAN100-1021000

Privatperson
Mindre forening/velforening e.l uten org.nr
Frivillig organisasjon registrert i Enhetsregisteret
Næringsvirksomhet eller offentlig myndighet

Jeg leverer innspill som:

Martin Lang
Fornavn Etternavn

Trondheimsveien 24 B
Adresse

0560 OSLO
Postnr/sted

004745248912
Telefon

martin@lang.no
Epost

Generelt innspill
Innspill om konkret område
Innspill om konkret eiendom

Type innspill

Innspill til kommuneplanens arealdel 2023-2035 (v. 6) - SAN100-1021000
1 / 3
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Generelt innspill

Et hovedpoeng med kommuneplanens arealdel er å skape forutsigbarhet for byens innbyggere og
aktører som grunneiere og eiendomsutviklere.

Utbyggingen av Chr. Hvidts Plass 3 er et eksempel på utforutsigbarhet slik jeg har opplevd det som
grunneier, og jeg foreslår at kommunal planmyndighet ser på hva kommunen selv kan trekke av
lærdommer slik at den kan sikre forutsigbare planprosesser i fremtidige utviklingsprosjekter.

RPBA er et resultat av kommunens egne innspill til fylkeskommunen. Man skulle tro at kommunen
selv er i best posisjon til å gjøre interesseavveininger i møte med motstridende målsetninger for
arealplanen i kommunen. Den politiske ledelsen i kommunen valgte på den tiden å kun gi RPBA en
rådgivende - og ikke førende - status.

Etter flere kostbare revisjoner av detaljreguleringsplanen ved Chr. Hvidts Plass 3 valgte kommunen til
slutt å gi sin tilslutning til reguleringsplanen. Da hadde arbeidet pågått i flere år, og vært kjent også på
fylkeskommunalt nivå siden oppstarten.

Først etter at kommunen hadde fattet positivt vedtak på reguleringsplanen, valgte den
fylkeskommunale administrasjonen å utforme en sak der de la ned veto - innsigelse. Som
begrunnelse var RPBA og hensynssonen til Sandar Kirke.

Her ligger det minst fire læringspunkter:

1. Fylkeskommunen gjorde en grov urett. Eiendommen lå utenfor hensynssonen til Sandar Kirke. Å
bruke hensynssonen som argument når eiendommen lå utenfor, er et byråkratisk maktmisbruk og er
det motsatte av forutsigbarhet i arealplanarbeidet. Rådmannen i Sandefjord Kommune gjorde den
samme feilen selv, å trekke hensynet til Sandar Kirke inn som et argument mot reguleringsplanen.
Har man først trukket en hensynssone, så må man stå for det når saker kommer til behandling.

2. Fylkeskommunens fagmiljø "Kulturarv" rettet kritiske bemerkninger ved varsel om oppstart av
reguleringsarbeidet, men ga ingen signal om at de vurderte å fremme innsigelser. Fylkeskommunen
burde allerede ved bekjentgjøring av arbeidet med reguleringsplanen vært tydelige på at de aktet å
fremme innsigelser, dersom de mente rammene som ble varselet var så alvorlige som de vurderte det
til. At de kom med innsigelsen først tre år etterpå, når flere millioner kroner var påløpt, er mangel på
respekt for aktørene.

3. Kommunen burde ha tatt kampen overfor fylkeskommunen når de fremmet innsigelse, av fire
prinsipielle grunner
a) Faktisk feil i grunnlaget for veto
b) Rolleavklaring om hvem som skal utøve skjønnet rundt RPBA, spesielt når grunnlaget for RPBA
kommer fra kommunen selv.
c) Tidsriktige innspill. Dimensjonene i detaljreguleringen var kjent ved varsel om oppstart.
d) Innsigelse er et ekstremt sterkt maktmiddel som de facto blokkerer enhver videre utvikling, og som
gjør enkeltaktører maktesløse. (Det er kun departementet som kan overprøve fylkeskommunal
innsigelse.) Derfor bør den kun brukes av fylkeskommunen kun ved særlige anledninger.
Eksempelvis felles infrastruktur i fylket, som E18. For å sikre effektive planprosesser bør kommunen
reise stemmen når fylkeskommunen overkjører kommunale prosesser som har vært til gjenstand for

Generelt innspill

Innspill til kommuneplanens arealdel 2023-2035 (v. 6) - SAN100-1021000
2 / 3



Vedlegg

Følgende vedlegg bør vedlegges innspillet: 

Kart med områdeavgrensning 

Følgende vedlegg kan vedlegges: 

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 

Bonitetskart 

Illustrasjoner: for eksempel skisse for tenkt bebyggelse

Opplasting av vedlegg

svært nøye vurderinger og som er av opplagt lokal karakter.

Kommunen selv skriver i høringsutkastet: "Gjennom planarbeidet må utviklingshensynene
balanseres opp mot bygningsvern og ivaretakelse av urbane kvaliteter og kulturmiljø."
Hvem er det til syvende og sist som skal gjøre den avveiningen?
Så lenge kommunen tillater fylkeskommunen å opptre som et "troll ut av eske", undergraver
kommunen sin egen rolle som en forutsigbar planmyndighet. Spesielt når det er en fylkeskommunal
aktør som "kulturarv", hvis eneste rolle er å utelukkende fokusere på kun ett hensyn.

4. Kommunen har tilsynelatende forskjellsbehandlet sammenliknbare detaljreguleringer i samme
tidsrom. Detaljnivået som kommunen, og spesielt fylkeskommunen, involverte seg på i behandlingen
av reguleringsplanen for Chr. Hvidts Plass 3 var langt over i detaljprosjektering som normalt sett
foregår ved søknad om rammetillatelse. Til sammenlikning var det så vidt en eneste arkitektonisk
detalj i i fokus da søknaden for Dokken-kvartalet ble banket gjennom. Begge kvartalene ligger
innenfor hensynsonen Murbyen. De kotehøydene Chr. Hvidts plass 3 ble nektet, ble godkjent for
Dokken kvartalet uten noen opplagt grunn.

Ingen vedlegg er lagt til
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