
  

 

 
 
Til Sandefjord kommune 

   

 

         Stokke, 11.november 2022 

Høringsuttalelse til 

Ny kommuneplan (arealdel) 2023–2035 
 

Jordvern Vestfold registrerer at vern av matjord (dyrka og dyrkbar mark) har vært et av flere 
viktige kriterier når kommunen nå har vedtatt å sende forslag til ny kommuneplan 2023-
2035 (arealdel) på høring. Det er i tråd med en innskjerpet nasjonal jordvernpolitikk, og 
nødvendig for vår egen beredskap og sikkerhet i et urolig Europa. Det er også i tråd med 
punkt 1 i kommunens egen arealstrategi: «Begrense nedbygging av dyrka og dyrkbar mark». 

Det er rett og slett blitt viktig at dere kommuner fører en bærekraftig arealforvaltning som 
sikrer at det kan produsere mer mat i tråd med befolkningveksten. Altså en arealpolitikk for 
økt matproduksjon! 

 

En mer effektiv utnyttelse av allerede bebygde areal støttes 

Jordvern Vestfold ønsker å gi skryt for den gjennomgående tanken i planen; allerede 
asfalterte og bebygde areal på transformeres og fortettes. Det skaper mindre 
nedbyggingspress på matjorda. Det er også bra for andre naturverdier og ikke minst for 
klima. Dette kommer tydelig og bra fram i konsekvensutredningene som følger planen. Vi 
mener en forutsetning for å få til transformasjon og fortetting er at det ikke samtidig ligger 
inne en stor arealreserve for framtidige byggeområder på «jomfruelig» grunn, altså areal 
som i dag er jorder eller skog/utmark. 

Vi støtter derfor de forslagene som ligger inne om høy utnyttingsgrad (BYA) på nye 
byggeområder og å øke utnyttingsgraden i eksisterende. Vi støtter også de føringene som 
legges for bruk av parkeringshus over/under bakkenivå og maksimumskrav i stedet for 
minimumskrav til antall biloppstillingsplasser per næringsareal og lavere minimumskrav til 
parkering i utvalgte fortettingsområder. 

 



  
 

Framtidige byggeområder 

Kommunen peker selv på at det ligger en god arealreserve inne i dagens kommuneplan for 
både boligbygging og næringsareal. Det er derfor bra at det er foreslått tatt ut og tilbakeført 
til LNF 675,5 dekar framtidig boligområde og 51,5 dekar framtidig næringsareal. Ifølge tabell 
1 og 3 i planbeskrivelsen spares 150 dekar dyrka mark og 43 dekar dyrkbar mark.  

I tillegg er det gjort en god og nødvendig justering av langsiktige utviklingsgrenser (LUG). Det 
er jo særlig positivt at grensene rundt Sørby/Virik justeres, slik at det fortsatt skal kunne 
produseres mat på 192 dekar. 

Gode intensjoner og argumentasjon rundt å spare matjord og klima faller derimot sammen 
som et korthus når kommunedirektørens forslag, supplert med formannskapets vedtak, 
legger inn 788,5 dekar fra LNF til framtidig boligområde og 539 dekar fra LNF til framtidig 
næringsareal! Det er 11 dekar dyrka mark, og så mye som 169 dekar dyrkbar mark i disse 
arealene. Klimaregnskapet av ny kommuneplan blir ikke bra, og vi er redd det øker presset 
på oss andre aktører som har forpliktet oss til å redusere våre utslipp. I tillegg mener vi det 
blir umulig for kommunen å få til ønsket fortetting/transformasjon med så stor arealreserve. 

Det første dere må gjøre etter denne høringsrunden er derfor å ta ut igjen alle de foreslåtte 
framtidige bolig-/næringsareal listet opp nedenfor, i hvert fall den delen av områdene som 
berører dyrka/dyrkbar mark), både av hensyn til jordvern og klima: 

B05 Fevangstien, B14 Storøyaveien, B16 Østre Holtet, B19 Krokemoveien 126, B 24 Kroken 
Vest, B30 Moveien, B39 Rismyrveien 1C, RPBA 4 (del av) Kroken vest B og RPBA 5 Myre 

N03 Tassebekkveien 19, N10 Borgeskogen 3, N11 Borgeskogen 4 og N13 Søndre Kullerød  

 

Dyrkbar mark har samme vern som dyrka mark 

Vi minner om at jordloven har et like sterkt vern av dyrkbar mark som av dyrka mark! Det å 
foreslå nedbygging av f.eks 125 dekar dyrkbar mark i Kroken Vest er derfor uakseptabelt.  

Av samme grunn må retningslinje 2.2.1 fjernes eller omformuleres slik at dyrket og dyrkbar 
mark sidestilles. Eventuelt erstattes med en supplerende setning i hovedretningslinjen for 
tilbakeføring av arealformål: 
…Det gjelder særlig uregulerte områder på dyrket og dyrkbar mark.   

Vi er for øvrig usikre på hensikten med retningslinje 2.2.1. Det er jo i 
kommuneplanprosessen man tar ut de områdene eller justerer områdene man ikke ønsker 
bebygd. Slik retningslinjen framstår nå, så høres det ut som at kommunen vedtar framtidige 
byggeområder som man ikke ønsker at skal bebygges. Da er det bedre å ta de ut av 
kommuneplanen. 



  
 

 

Krav om matjordplaner 

Det ligger inne et rekkefølgekrav i generelle bestemmelser kap 1.5 «Der utbygging medfører 
tap av matjord skal det utarbeides en plan for håndteringen av jordressursene». Jordvern 
Vestfold mener setningen må suppleres med … slik at potensialet for matproduksjon skal 
ivaretas.   

Det har ingen eller liten hensikt å flytte matjordressursen til et areal som allerede gir fullgod 
matproduksjon.  

Jordvern Vestfold mener derfor det må komme tydeligere fram i kommuneplanen: 

- at hensikten med jordflytting er å ivareta potensialet for matproduksjon. Det vil i 
praksis medføre at både matjordlaget og underliggende jordlag må flyttes til arealer 
som i utgangspunktet ikke er dyrkbare.  

- at jordflytting ikke er en quickfix – det er komplisert å flytte matjorda og alt livet som 
finnes i matjorda slik at potensialet for matproduksjon ivaretas. Dette er derfor 
prosesser som skal være forbeholdt kritisk viktig infrastruktur.  

- at selv om det påvises planteskadegjørere på jordarealet som skal flyttes, skal 
matjorda flyttes og brukes til matproduksjon. I så fall skal det finnes løsninger som 
Mattilsynet kan godta eller gi dispensasjon for. Damping av jorda kan være et aktuelt 
pålegg. 

- at en god gjennomføring av planene for matjordflytting må sikres. Jordvern Vestfold 
har tidligere spilt inn ved ulike anledninger at det bør etableres et organ som har 
myndighet og virkemidler til å påse at jordflytting skjer i tråd med planen (f.eks. 
NIBIO eller andre habile og faglige instanser). Organet skal overvåke og kontrollere at 
arbeidet skjer i tråd med planen og ferdiggodkjenne arbeidet.  

- hvor mye transport og karbonutslipp som følger av jordflyttingsprosjekt. En 
matjordplan bør inneholde et klimaregnskap. 

- at kravet om jordflytting/matjordplaner skal gjelde ved nedbygging av dyrkbar jord 
også.  

Vi mener også at Sandefjord kommune bør mene noe rundt prinsippet om at berørt 
grunneier ofte får forrang til matjordressursen. Sett fra et jordvernperspektiv kan det hindre 
at det velges den løsningen som best ivaretar potensialet for matproduksjon. Vi mener 
hensynet til å ivareta potensialet for matproduksjon må veie tyngre enn hensynet til at 
berørt grunneier skal ha forrang.  



  
 

Jordvern Vestfold vil også presisere at jordflytting til prosjekt med nydyrking av dyrkbar mark 
ikke er et kompenserende tiltak ved utbygging. Nydyrking av dyrkbar mark gir i 
utgangspunktet full matproduksjon. 

Ny kommuneplan for mobilitet 

Jordvern Vestfold registrerer at det skal legges til rette for mer gange og sykkel. Mange gang- 
og sykkelveier vil berøre dyrka og dyrkbar mark. Her må vi be om at Sandefjord kommune 
legger inn en bestemmelse/retningslinje i både kommuneplan og mobilitetsplan om at man 
skal velge arealbesparende løsninger når gang- og sykkelveier må legges på dyrka og dyrkbar 
mark. Vi viser til sak hvor Statens vegvesen godkjente en mest mulig jordvernvennlig og 
trafikksikker løsning for gang- og sykkelvei langs Bispeveien for noen år siden. 

Bebyggelse i LNF 

Vi registrerer at dagens ordning og føringer for dispensasjonsvurdering videreføres. Det er 
riktig at «å hindre nedbygging av dyrka/dyrkbar mark» praktiseres strengt. 

Landbruket jobber med å begrense egen nedbygging. Vi er derfor positive til bestemmelse 
3.1 d) Ny landbruksbebyggelse tillates ikke plassert på dyrket mark eller dyrkbar mark med 
mindre det kan dokumenteres at det ikke finnes alternativ lokalisering på eiendommen.  

 

Vennlig hilsen  

Hans Huseby,  

leder i Jordvern Vestfold 


