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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR NY 
KOMMUNEPLAN (AREALDEL) 2023 – 2035. 
 
FRA FORENINGEN GAMLE SANDEFJORD  
 
Sandefjord må fortsatt beholde sitt særpreg med småhusbebyggelse, og ikke bli en by med 
«lego-liknende» boligblokker som ikke gir byen en trivelig atmosfære, men heller gir byen et 
følelsesløst uttrykk som en drabantby. Sandefjord må fremstå unik og ikke bli en by uten 
identitet, slik mange andre byer er i ferd med å bli. Sandefjord bør også fortsatt være en 
sommerby som krever rom slik at sol og lys kan slippe til. 
 
Sjøfronten må beskyttes mot mer utbygning og om mulig tilbakeføres for allmenn ferdsel. 
 
Preståsen er for mange et viktig område og en viktig del av Sandefjords identitet. Den er nå i 
ferd med å forsvinne p.g.a. utbygging med nye blokker. Preståsen bør bevares slik den er. 
  
Bygninger merket med blå skilt har fått disse skiltene fordi de har stor verdi og forteller en 
historie. Denne type bygninger har krav på å bli tatt vare på. 
 
Historiske områder der byen oppstod, som f.eks. Bjerggata, bør også få strengt vern slik at 
ikke nye utbygninger trenger seg på. 
 
Det bør være krav til at det er butikker eller annen aktivitet i første etasje på nye bygg i 
sentrumsnære strøk. Dette fører til bedre trivsel, som gjør det mer interessant for mennesker 
å oppholde seg der. Lange triste boligfasader resulterer i det motsatte. 
 
Det bør bli mer grøntområder og mindre asfalt. Det må avsettes møteplasser rundt om i byen 
for å skape trivsel, så mennesker ønsker å oppholde seg i byen. 
 
For å tiltrekke seg yngre mennesker og beholde dyktige unge mennesker i byen, bør 
Sandefjord også jobbe for å få studietilbud for høyere kompetanse; gjerne universitet eller 
tilsvarende.  
 
Med vennlig hilsen 
 
For Foreningen Gamle Sandefjord 
Lars Ove Strat 
 


