
Boligutbygging/fortetting Fjellheimveien 

I Ny kommuneplan (arealdel) 2023 – 2035, datert 28.09.2022, fremmes forslag om 
boligbygging/fortetting i og utenfor Sandefjord by. Blant nye arealer som foreslås til 
utbygging/fortetting er Fjellheimveien. Dette er en veistrekning som ligger i forlengelsen av 
Høyåsveien på Presthagen og ned mot Breiliveien. 

Fjellheimveien er i dag bebygget med småhus, og i hellingen mot Breili er det skog, vesentlig på 
øvre side (mot Presthagen), men også nedover mot Breili, før noe mer småhusbebyggelse. Veien er 
relativt smal, og avkjørselen til Breiliveien er uoversiktlig og trang. 

I 2019 ble der utført en undersøkelse vedr. naturverdier for lokalitet Preståsen – Brydedammen, 
registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2019. NaRin fakta. BioFokus. 
I undersøkelsen kommer man frem til at deler av Preståsen/Brydedammen (og her må området 
inntil Fjellveien naturlig medregnes) er et verneverdig skogsområde, med bla. rik edelløvskog og 
artsmangfold. I området finnes bl.a.dyrearter som rådyr, rev og hare. 

Fortetting/utbygging her vil være ødeleggende for naturmangfoldet, dyreliv og naturopplevelser. 
Videre utbygging vil videre ødeleggende for strøksidentiten – Preståsen som ås, med natur og noe 
småhus. Det vil også vil medføre økende trafikk – og støy – til skade for både dyr og mennesker, 
og en økende belastning på veiene gjennom Presthagen via Høyåsveien – Nyveien – og som ikke er 
egnet til det. Det må også være et vesentlig poeng for Sandefjord kommune å bevare gjenværende 
skogs/naturområder/friarealer til rekreasjon og naturopplevelser i byens nærområder. 
Ikke minst er dette et historisk område. I vikingetiden og tidligere tider har hele Preståsen spilt en 
sentral rolle som det fortsatt er spor av i form av fegater, rester av hulveier og steinsettinger. Ikke minst 
er det et helt flatt fjellplatå i syd som sikkert var danseplass i gamle dager med musikk og spill. Her har 
det vært viktige utsiktsposter til å beskytte vikingebosettinger og antagelig rester av bygdeborger særlig 
i nord fra folkevandringstiden. Turistforeningen har en av sine bynære blåfargede stier her. 

I et større perspektiv er Preståsen fra Sandar kirkested gjennom Bjerggata til Oddefjell og hele åsen ned 
til Gokstadhaugen og de gamle tuftene på Heimdal av aller største betydning for å forstå vår fortid og 
hvordan Sandefjord har utviklet seg. Vi må i fremtiden regne med at svært mange turister og 
historieinteressert vil kunne glede seg over å gå i dette landskapet og forstå hvordan forholdene var før i 
tiden. 

Fortidsminneforeningen krever derfor at forslaget om utbygging/fortetting i Fjellheimveien trekkes 
tilbake. 
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