
Høringsuttalelse til kommuneplanens 
arealdel i Sandefjord kommune 
 
Sandefjord kommune samarbeider med nabokommunene om forvaltning av vassdrag og kystvann 

gjennom arbeidet i vannområde Aulivassdraget, Horten-Larvik og Numedalslågen.  

Miljøtilstanden i mer enn 75 % av vannet i kommunen tilfredsstiller ikke miljømålet som er vedtatt i 

gjeldende regional vannforvaltningsplan. Denne planen ble godkjent av Klima- og 

Miljødepartementet jfr. brev av 31.10.2022 og gjelder for perioden 2022-2027. 

Vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for kommunens planlegging og virksomhet (plan- og 

bygningsloven § 8-2). Det er dermed viktig at Sandefjord kommunes nye arealdel bidrar til at 

miljømålene som er fastsatt i den regionale vannforvaltningsplanen kan nås. 

 
 

         
Figur 1. Dagnes økologiske tilstand i vann (venstre) og vedtatt økologisk miljømål (høyre). Fargekode: 

rødt = svært dårlig, oransje = dårlig, gult = moderat; grønt = god, blått= svært god. Kilde: Vann-nett, 

28.10.2022. 

I april 2021 kom Klima- og miljødepartementet med en presisering av kommunenes oppgaver og 

ansvar i vannforvaltningen. Her står det blant annet: 



"Kommunane skal sikre innbyggjarane trygt drikkevatn, reine badeplassar, og ta vare på fisk og anna 

naturmiljø i og langs vassdrag. Dette krev at kommunane jobbar systematisk med miljøtiltak knytt til 

utslepp frå avløp og avrenning frå jordbruk, og å tryggje vassmiljøet gjennom arealplanlegginga." 

I tillegg inneholder den regionale vannforvaltningsplanen planretningslinjer (vedlegg 7 i planen) som 

fylkeskommunen forventer «tas i bruk av kommuner, og at de innarbeides i samfunns- og 

arealplanleggingsarbeidet». 

Innspill fra vannområdekoordinator 

1. Om konsekvensutredningen  
Det står i Forskrift om konsekvensutredninger §21 at «konsekvensutredningen skal identifisere og 

beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for» […] «vannmiljø, jf. 

vannforskriften». 

Vi kan ikke se at vannmiljø er tatt inn som en del av konsekvensutredningen for arealinnspillene i 

Sandefjord kommunens nye arealdel. Det er dermed særlig viktig å sørge for at bestemmelsene og 

retningslinjene som innføres i kommuneplanen er tilstrekkelige for både å unngå forringelse av 

miljøtilstanden i vann og for å bidra til forbedring og oppnåelse av fastsatte miljømål. 

2. Om bestemmelsene og retningslinjene 
Vi ønsker først å berømme Sandefjord kommunes intensjon om å ta vare på vannmiljøet ved å 

fastsette byggegrenser og bredde på kantvegetasjonen langs vassdrag. Det er imidlertid andre 

temaer som er minst like viktige som ikke omfattes i arealdelens forslag til bestemmelser og 

retningslinjer. 

2.1. Innspill til punkt 1.6.1. Byggegrenser langs sjø og vassdrag 

a) Byggegrense langs sjø og vassdrag er angitt i kommuneplanens arealdel, og skal gjelde 
foran pbl § 1-8. 

b) I byggeområder, grønnstrukturområder og småbåthavner der byggegrense langs sjø og 
vassdrag ikke er angitt konkret i arealdelen, går byggegrensen i formålsgrensen.  

Vi anser det som positivt at kommunen har fastsatt en byggegrense på 50 meter langs flere av 

kommunens vassdrag. Vår vurdering er imidlertid at dette bør gjelde for alle «vannforekomster» som 

er definert etter vannforskriften og som det er fastsatt rettslig bindende miljømål for. Kartgrunnlaget 

for disse finner dere her: 

c) Langs vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes en naturlig 
vegetasjonssone på 15 meter. Ved tiltak i områder nær vassdrag skal det etableres ny 
vegetasjonssone, dersom den eksisterende er smalere enn 15 meter. 

Begrepet «årssikker vannføring» er definert i vannressursloven som «vannføring som ved 

middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i 

gjennomsnitt». Dette er veldig vanskelig å vurdere i virkeligheten, fordi det ikke finnes noen form for 

registrering om når bekkene tørker ut eller ikke. I tillegg blir vannføringen i vassdragene påvirket ved 

endringer i arealbruken i nedbørfeltet (drenering av jorder, økning av tette flater i nedbørfeltet) og 

klimaendringene (hyppigere tørkeepisoder om sommeren).  



Videre kan avrenningen av forurensninger til mindre bekker – uten årssikker vannføring - være like 

stor som for større vassdrag når det regner. Å ikke ta vare på kantvegetasjonen i små bekker – ofte 

øverst i nedbørfeltet til et vassdrag – kan dermed bidra til at vi ikke når målene om god kvalitet 

lenger ned i vassdraget og fjorden. 

Av disse grunnene anbefaler vi at Sandefjord kommune fastsetter bredden for kantvegetasjonen for 

alle vassdrag, uten å spesifisere om dette gjelder for vassdrag med årssikker vannføring eller ikke: 

Forslag til revidert bestemmelse: 
c) Langs vassdrag skal det opprettholdes en naturlig vegetasjonssone på 15 meter. Ved tiltak 

i områder nær vassdrag skal vegetasjonssonen utvides dersom eksisterende 
kantvegetasjon er smalere enn 15 meter. 

 

2.2. Innspill til punkt 1.11.6 Vann og overvann 

 
a) Overvannshåndtering (pbl. § 11-9 nr. 3)  

Ved all arealplanlegging skal det utarbeides en VA-rammeplan som viser løsninger for 
vann, avløp og overvannshåndtering. Gjeldende veileder for lokal overvannshåndtering 
(utarbeidet av Vestfold Fylkeskommune) skal legges til grunn for vurdering i plan- og 
byggesaker.  
Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering, og beskrive 
hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter i uteområdene.  

Riktig håndtering av overvann er kanskje det viktigste tiltaket som arealplanlegging kan bidra med for 

å unngå forringelse og legge til rette for forbedring av miljøtilstanden i vann. Endringer i arealbruken 

fører ofte til mer tette flater, og dette bidrar til at elvene mottar mer vann på kort tid ved nedbør, og 

mindre vann ved tørkeperioder. Resultatet er dårligere vannkvalitet på grunn av økt elveløpserosjon 

og oversvømmelser av nærliggende arealer i våte perioder, og svekket grunnlag for liv i og langs vann 

ved tørkeperioder. 

Vi anser det som positivt at det stilles krav om VA-rammeplan som viser løsninger for 

overvannshåndtering og at fylkeskommunens veileder legges til grunn. Vi savner imidlertid at 

bestemmelsen inkluderer konkrete krav om at avrenningshastigheten fra planområder ikke økes med 

tiltaket. Vi viser til kommunens arealdel i Oslo der dette er nedfelt i form av bestemmelse, og 

anbefaler sterkt at Sandefjord kommune inkluderer en lignende bestemmelse i sin kommuneplan (se 

forslag nedenfor). 

Vi har lagt merke at det forsøkes å bruke overvannshåndtering som et positivt element ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner: «beskrive hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle 

kvaliteter i uteområdene».  

Vi ser også at teksten «naturbaserte løsninger» fra «Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning» er tatt inn i form av en retningslinje, og at det er endret fra 

«skal» til «bør» når det gjelder begrunnelse dersom naturbaserte løsninger blir valgt bort. Det står 

også under generelle bestemmelser at «Overvann skal tas hånd om lokalt og på egen eiendom. 

Fortrinnsvis som blågrønne løsninger». 



Vi anbefaler at kommunens ønske om at det tas i bruk «blågrønne/naturbaserte løsninger» for 

håndtering av overvannet blir tydeliggjort i form av en konkret bestemmelse, istedenfor å bruke 

diffuse referanser til dette under de generelle bestemmelsene («fortrinnsvis som…») og under 

retningslinjene om overvann («bør vurderes…», «bør begrunnes…»). I den foreslåtte bestemmelsen 

om naturbasert overvannshåndtering bør det stilles krav om bevaring av eksisterende 

naturelementer som er positive for «naturbasert overvannshåndtering». Det bør også stilles krav om 

å dokumentere i hvilken grad naturbaserte løsninger er tatt i bruk, ved å beregne blågrønnfaktoren 

for planområdet.   

Forslag til revidert bestemmelse: 
a) Overvannshåndtering (pbl. § 11-9 nr. 3)  

Ved all arealplanlegging skal det utarbeides en VA-rammeplan som: 
- viser løsninger for vann, avløp og overvannshåndtering. 
- tar hensyn til eksisterende blågrønne verdier (store trær, vannveier, osv.) og prioriterer 
bruken av naturbaserte løsninger for overvannshåndteringen. Beregning av blågrønn 
faktor for planområdet skal fremgå av planen. 
- dokumenterer at avrenningshastigheten fra planområdet ikke øker som følge av tiltaket. 
 
Gjeldende veileder for lokal overvannshåndtering (utarbeidet av Vestfold Fylkeskommune) 
skal ellers legges til grunn for vurdering i plan- og byggesaker.  
 
Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering, og beskrive 
hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter i uteområdene. 

Det kan se ut som om punkt «c) Lukkede bekker» mangler selve bestemmelsesteksten. Vi ser 

imidlertid at det er flere retningslinjer knyttet til punkt c. Vi anbefaler at alt det som har med 

bekkelukkinger å gjøre fremkommer i form av bestemmelse. Ettersom bekkelukkinger kan være 

årsaken til at vedtatt miljømål for en vannforekomst ikke nås, foreslår vi at ikke bare nye 

bekkelukkinger forbys, men at det sørges for at eksisterende lukkinger kan kreves åpnet ved tiltak i 

nærliggende areal (på lik linje som bestemmelsen om kantvegetasjon). 

Forslag til revidert bestemmelse: 
c) Lukkede bekker (pbl. § 11-8, bokstav a) 

Elver og bekker skal som hovedregel ikke lukkes og skal bevares så nært opptil sin 
naturlige form som mulig.  
Ved tiltak som påvirker allerede lukkede eller sterkt påvirkede vassdrag kan det kreves 
gjenåpning eller restaurering av vassdraget. Gjenåpning eller restaurering skal kreves 
dersom:  

 det er nødvendig for at vedtatte miljømål i regional vannforvaltningsplan kan nås, 
eller  

 det er et nødvendig for å sikre flomvannføring i henhold til Norges vassdrags- og 
energidirektoratets (NVE) retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner 
(nr.2/2011, siste revisjon). 

 

Vi vurderer at retningslinjen for hensynssone H570 som omhandler lukking av vassdrag 

(Gjenværende åpne grøfter, bekker og tjern bør ikke lukkes) ikke vil være nødvendig dersom 

ovennevnt bestemmelse innføres. 



2.3. Andre viktige innspill 

Det står i planretningslinjene i gjeldene regional plan for vannforvaltning at «Regional plan 

for vannforvaltning bør innarbeides og detaljeres i kommuneplan og underliggende planer, 

basert på kunnskap om lokale forhold». Det står også at «Vannmiljø og vedtatte miljømål 

skal vurderes og hensyntas i planarbeid som kan påvirke vann». 

Vi forstår at det er vanskelig å «innarbeide og detaljere i kommuneplanen» en regional plan 

som allerede er veldig detaljert, om som fastsetter miljømål for hver enkelt bekk, innsjø og 

kystområde i kommunen. Vår anbefaling er dermed at Sandefjord kommune fokuserer på 

fylkeskommunens anbefaling om å vurdere og hensynta vannmiljø og vedtatte miljømål i 

planarbeid som kan påvirke vann, og at dette tydeliggjøres i kommuneplanens arealdel i 

form av en bestemmelse. 

Forslag til bestemmelse under 1.11.6 Vann og overvann 
c) Miljømål for vassdrag og kystvann (pbl. § 11-9 nr. 4)  

Ved utarbeiding av reguleringsplaner skal det dokumenteres at planlagt arealbruk ikke er i 
strid med oppnåelsen av miljømålene for vannforekomstene, fastsatt i gjeldende regional 
vannforvaltningsplan.  
Ved regulering eller tiltak som berører en vannforekomst som ikke oppfyller fastsatt 
miljømål, skal det stilles rekkefølgekrav som bidrar til bedringen av miljøtilstanden og 
oppnåelsen av miljømålet.  

 

 

 

11. november 2022 

 
Miguel Angel Segarra Valls    Anne Mette Ruden Hope 

Koordinator for Vannområder Aulivassdraget   Koordinator for Vannområde Numedalslågen  

og Horten-Larvik 

 

 

 

 
 

 

 
 


