
                                                                                                              
      

                                             

Til 

Sandefjord kommune

Sandefjord, 24.10.2022

Ny kommuneplan (arealdel) 2023 – 2035 på høring
Bondelagene i Sandefjord takker for muligheten til å komme med en uttalelse. 

Vi 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. Vårt utgangspunkt for uttalelsen er

- Det er viktig for våre medlemmer at kommunen legger til rette for en bærekraftig 
arealforvaltning som sikrer at vi kan produsere mer mat i tråd med 
befolkningveksten. Altså en arealpolitikk for økt matproduksjon!

- Punkt 1 i kommunens arealstrategi: «Begrense nedbygging av dyrka og dyrkbar 
mark».

En mer effektiv utnyttelse av allerede bebygde areal
Bondelagene i Sandefjord støtter den gjennomgående tanken i planen; allerede asfalterte 
og bebygde areal på transformeres og fortettes. Det skaper mindre nedbyggingspress på 
matjorda, som jo er våre næringsareal. 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, når dette medfører 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. 

Start med å ta ut igjen alle foreslåtte framtidige bolig-/næringsareal på dyrka og dyrkbar 
mark, i hvert fall den delen av områdene under 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 
RPBA 5 Myre 

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

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 «Der utbygging medfører tap av matjord skal det 
utarbeides en plan for håndteringen av jordressursene». Bondelagene i Sandefjord mener 
det må komme tydeligere fram i kommuneplanen at hensikten med matjordplanen er at 
potensialet for matproduksjon skal ivaretas.  Det vil si at jordflyttingen skjer på en slik måte 
at det produseres like mye mat etter jordflyttingen som på arealet som bygges ned. Vi 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 og jordflytting 

Ny kommuneplan for mobilitet 
Bondelagene i Sandefjord har sendt inn eget innspill til ny kommuneplan for mobilitet. Vi 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 registrerer også at det er noen veistrekninger 
som ligger inne i gjeldende kommuneplan som nå sløyfes. Bondelagene minner om at kommunene 
brukte vern av matjord/utvikling innenfor E18 som argument for kommunesammenslåing. Da er det 
viktig at man legger til rette for god kommunikasjon også i indre deler av kommunen. 

Forhold som påvirker aktivt landbruk og matproduksjon 
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 i utgangspunktet 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. Men, vi 
må få presisere at bygging av nødvendige driftsbygninger og -veier i landbruket står i en helt spesiell 
situasjon, sammenlignet med annen type nedbygging, siden det defineres som jordbruksproduksjon 
etter jordloven. Denne nedbyggingen krever ikke omdisponeringstillatelse etter jordloven. Andre 
hensyn, f.eks dyrevernhensyn og tilsyn, gjør at nye driftsbygninger i en del tilfeller må plasseres på 
dyrka mark nær tunet. Vi ber derfor om at bestemmelsen suppleres med et ord: 

3.1 d) Ny landbruksbebyggelse tillates ikke plassert på dyrket mark eller dyrkbar mark med mindre 
det kan dokumenteres at det ikke finnes alternativ egnet lokalisering på eiendommen. 

6 meters byggegrense mot dyrket mark  
Her viser vi til at dagens kommuneplan har en retningslinje i LNF om at avstand til eksisterende 
gårdstun og frittstående driftsbygninger skal være minst 200 meter grunnet lukt/støy/støv. 
Bondelagene i Sandefjord kan peke på flere konkrete saker den siste tiden hvor vi har pekt på 
viktigheten av denne bestemmelsen. Det gjelder særlig mot aktive husdyrproduksjoner. Ulemper 
med lukt/støy/støv fra landbruksarealene er knyttet til kortere perioder gjennom året, mens 
tilsvarende ulemper fra f.eks et husdyrfjøs er mer eller mindre konstant. 

Vi er derfor sterkt kritiske til at kommunen foreslår å redusere denne til 6 (!!!) meter. Det sier seg 
selv at en så smal byggegrense på ingen måte vil ivareta hensynet til byggegrensen, som er å hindre 
ulemper som støy, lukt og støv for boligbebyggelse, og samtidig hindre ulemper for landbruksdriften 



som skyggevirkninger fra bebyggelse, manøvreringsvansker for landbruksmaskiner og privatisering av 
dyrket mark.    

Vi ber kommunen holde fast på 200 meters byggegrense i LNF (retningslinje til 3.1) mot gårdstun 
og frittstående driftsbygninger og heller legge inn en mindre byggegrense mot dyrket mark. Vi ber 
videre om at byggegrensen nevnt i bestemmelse 1.6.3 differensieres tilsvarende; 200 meter mot 
gårdtun/frittstående driftsbygninger og en redusert grense mot dyrka mark.  

15 meters buffersone mot vassdrag/Renseanlegg 
Bondelagene i Sandefjord har lest nøye igjennom sak HMP 049/22 samt kap 6.3 i planbeskrivelsen for 
å forstå hensikten med bestemmelse 1.6.1 c. Hvis vi har forstått dette riktig så ønsker kommunen en 
bestemmelse i kommuneplanen blant annet for å redusere avrenningen fra landbruket.  

Her kan vi bare først som sist slå fast at det jobbes masse med avrenning fra landbrukets areal, 
gjennom arbeidet med Vannforskriften og andre pågående prosjekter. Dette er prosesser hvor det 
tas grundige avveininger mellom behovet for økt matproduksjon og bedre vannkvalitet. Det er ikke 
hensiktsmessig at dette skal reguleres gjennom ytterligere buffersoner og bestemmelser i 
kommuneplanen.  

Kommuneplanen er forankra i plan- og bygningsloven, og kan da bare påberopes når det gjelder nye 
tiltak. Det betyr at igangværende landbruksvirksomhet i utgangspunktet ikke blir påvirket av denne 
bestemmelsen. 

Vi ser allikevel for oss at denne bestemmelsen kan skape utilsiktet plunder og heft for bønder i 
Sandefjord og redusere matproduksjonen utover det som er nevnt i HMP 049/22 ved søknad om 
nydyrking og terrengtiltak, andre søknadspliktige byggetiltak og hvis det lages reguleringsplaner hvor 
utbygger trekker inn en landbrukseiendom i sin reguleringsplan.  

Vi ber derfor kommunen fjerne bestemmelse 1.6.1 c eller presisere tydeligere at dette gjelder i 
vedtatte byggeområder og ikke for dyrka mark i LNF. 

Sone med særlige hensyn til friluftsliv 
Bondelagene i Sandefjord er fornøyde med at det presiseres at hensynssone til friluftsliv skal ivareta 
hensynet til friluftsliv så fremt det ikke er i konflikt med landbruks- og næringsinteresser. 

Overvannshåndtering 
Det er svært viktig at kommunen setter tydelige krav til overvannshåndtering. Vi er nettopp blitt 
kontaktet av et medlem som får et boligområde tett inntil sin dyrka mark. I den planen er det 
planlagt at overvannet skal ledes til bondens åpne grøft. Utbygger skriver at «Overvannsberegning og 
prosjektert overvannshåndtering skal besørge at det ikke renner mer overvann ut av planområdet 
enn beregnet før utbygging.» Altså fokus på total mengde, men ikke intensitet. Med store asfalterte 
areal og forventning om mer nedbør og mer intens nedbør, så blir dette mangelfullt og vil kunne føre 
til store utfordringer med både erosjon, mer utvasking av næringsstoffer fra tilgrensende 
jordbruksareal, propper/oversvømmelser/vasssjuk jord pga at dagens dimensjonerte grøfter og rør 
ikke holder unna nye nedbørstopper.  

Det foreslås i planbeskrivelsen at det lages en veileder for overvannshåndtering/blågrønn faktor. Vi 
ber kommunen merke seg at det å lede overvann ut på jordbruksareal/jordbrukets grøftesystem må 
behandles grundig i denne veilderen. 



Vannforsyning 
Vi registrerer at kommunen sidestiller hage- og jordbruksvanning i planbeskrivelsens kap 4.9.1. I 
praksis har mange bønder privat jordbruksvanning, men prinsipielt er det viktig for oss å si at 
jordbruksvanning (til matproduksjon) må ha prioritet over hagevanning hvis det blir behov for å 
begrense uttak av vann.  

 

 

Vennlig hilsen Bondelagene i Sandefjord v/ 

 

Birgitte Ringdal Brekke  Bjørn Dybo   Alf Solberg 

Sandar Bondelag   Stokke Bondelag  Andebu Bondelag 


