
Til: Sandefjord kommune//Seksjon for klima-, byggesak- og arealforvaltning 
Adresse: postboks 2025, 3202 Sandefjord 
 
Fra: Sande nærmiljøutvalg  
e-post: post@sandenmu.no  
Dato: 13.11.22 
 
Høringsinnspill til kommuneplan 

Viser til høringsfrist 14.11.22, for innspill til kommunens nye arealplan.  

Sande nærmiljøutvalg (NMU) har 10 innspill til arealplanen. Innspillene dreier seg om områdene 
tilknyttet byområdet Sande.  Under går vi punktvis gjennom våre synspunkter. 

• Passasjer og lekeplasser: Det er positivt at det er satt av grønne områder til passasjer og 
lekeplasser i arealplanen. Utover de som allerede er avmerket, har vi noen flere forslag. 

o Mellom Dølebakken 11 og Orelund er det i dag i passasje som brukes av skoleelever 
og andre fotgjengere. Ønsker at passasjen også består fremover (avmerket med bilde 
i vedlegget, bilde 1). 

o Fra Dølebakken 27A mot turområdet Mølleråsen, brukes passasjen i dag av turgåere. 
Her kunne grøntområdet ha strukket seg noe lengre, enn slik det er foreslått (bilde 2 
i vedlegget).   

o Mellom Kråkåsveien 36B og 36C benyttes passasjen som inngang til turområdet. 
Ønsker at den også i fremtiden skal bestå (bilde 3). 

o Passasjen mellom Sandkollveien 12 mot Brentåsveien (5A). Ønsker at også denne 
består i fremtiden, og merkes av i arealplanen (bilde 4). 
 

• Grøntområde mellom Brages vei, Balders vei og opp til Yngves: Vi  syns det er positivt at 
området også i den nye arealplanen er satt av til grøntareal. Passasjen  benyttes i dag som  
alternativ gangvei til fortauet langs bilveien (Breidablikkveien). Passasjen bidrar til en trygg 
og fin skolevei for skoleelever tilknyttet Sande barneskole og Breidablikk ungdomsskole. 
Grøntområdet har også stor verdi for andre fotgjengere (bilde 5). 

 
• Vedrørende endring i boligområde Sandekollen (Hasle) (B4): Området er en viktig inngang til 

turområdet i Hjertåsskogen. Det bør tilstrebes å beholde passasje både i øvre og nedre del 
(vest og øst, bilde 6, i vedlegg). Nordvestre del av B4 ligger i flott bøkeskog og over hovedsti. 
Andre deler av B4 har liten verdi som turområdet. 

 
• Handel utenfor sentrum, område Hasle # 8: Sande NMU er ikke uenig i at området egner seg 

for utvikling, men vil påpeke følgende: 
o Overgangen fra boligområdene i Gråorveien, Einerveien og Lindeveien ned til Nedre 

Haslevei og til det aktuelle næringsområdet fremstår i dag som uklar og flytende, og 
med trafikale utfordringer. Vi viser særlig til at Nedre Haslevei både fungerer som 
gang- og sykkelvei og som adkomstvei til næringsområdet. Videre påpeker vi at 
tungtrafikk til næringsområdet ofte benytter de svært smale veiene gjennom 
boligområder i Nedre Gokstadvei, da høyden ved jernbaneundergangen i 
Nilsesvingen er for lav. Dette har ført til kaotiske situasjoner når trailere ikke klarer 
svingen mot venstre ut fra Nedre Gokstadvei ut på Gokstadveien, og har blitt stående 
fast i krysset. 

o Sande NMU mener at en videre utvikling av Hasle som nærings- og handelsområde 
må ledsages av klarere avgrensning mot boligområdene, og en avklaring av trafikale 
forhold, eks. forbud mot tungtrafikk gjennom de tilstøtende boligområdene.  
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o Videre mener vi at det må sees hen til hvilke typer næringsvirksomhet som bør 
etableres her mht. støy og trafikk, da handelsområdet har direkte tilstøtende 
boligområder i sør, øst og vest. 
 

Vedlegg 

 
Bilde 1: Passasjen mellom Dølebakken 11 og Orelund (Sande barneskole).  

 
 

Bilde2: Passasje fra Dølebakken 27 mot Mølleråsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilde 3: Inngang (passasje) til turområde fra Kråkåsveien. 
 

 
 

Bilde 4: Passasje fra Sandkolleveien 12 mot Brentåsveien (5A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilde 5: Grønn struktur fra Brages vei og opp mot Ynges vei, langs Breidablikkveien. Passasjen bidrar 
til en trygg og fin skolevei for barn og ungdom tilknyttet Sande barneskole og Breidablikk 
ungdomsskole. 

 
 
 

Bilde 6: Oversiktsbilde, øvre Hasle hvor det i dag er inngang til Hjertåsskogen og turområdet. 
Passasjene er ønskelig at skal bestå også i fremtiden. 

 

 
 


