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Andebu:  søndag, 13. november 2022 

 

 

Sandefjord kommune 

Postboks 2025 

Sandefjord 

E-post: post@sandefjord.kommune.no 

 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel 

 

Andebu Nærmiljøutvalg har på sitt møte 9. november behandlet forslag til kommuneplanens 

arealdel. Viser også til innspill datert 30.08.2021 og til innspill til mobilitetsplanen. 

Andebu nærmiljøutvalg er fortsatt svært godt fornøyd med at den kommunalt eide delen av 

Kjørkåsen ble «omdefinert» fra boligformål til LNF område da kommunestyret vedtok 

kommuneplanen 24. september 2019. Nærmiljøutvalget har i år sørget for montering av to 

handløpere i de bratteste bakkene på turstiene mot Andebu kirke og over Kjørkåsen. 

Andebu Nærmiljøutvalg er fornøyd med Andebuparken og den nye parkeringsplassen 

mellom Andebu skole og Andebu ungdomsskole. Utvalget er fornøyd med at Kjonåsen ikke 

et tatt i forslag til arealplankart. Utvalget er positive til at areal avsatt til boligformål i skogen 

sørvest for Møyland barnehage i nåværende kommuneplan, nå er forestått til allmenn-nyttig 

formål. Med lite kveldsol er det bedre at området nyttes til virksomheter som er der på 

dagtid. Forholdene ligger også god til rette for eventuell utvidelse av Møyland barnehage 

her.  

I rapport om boligutvikling og fortettingspotensialet i Andebu sentrum er det utført et godt 

stykke arbeid som utvalget er fornøyd med. Her framgår at det kan bygges mange ny 

boenheter i Andebu Sentrum. Utvalget stiller seg noe undrende til at det nå foreslås et nytt 

boligområde sør øst for det regulerte boligområdet Askjem Sørøst. Dette skogområdet er for 

en stor del nordøstvendt. Mange boliger her vil få lite kveldsol. Askjemområdene vil etter 

utvalgets mening være ferdig utbygd med tomtene på reg.plan Askjem Sørøst. Avstanden fra 

dette området til skolene er ca. 2 km. Det vil føre til at mange foreldre velger å kjøre sine 

barn med bil til sentrum. Det er registrert foreldre i bil med barn fra Askjem sørøst i stor fart 

på den smale Askjemveien rett før skolestart. Dette synes utvalget er uheldig.    
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Andebu Nærmiljøutvalg vil peke på at en utbygging av skogteigen under Østre Flåtten gbnr. 

215 / 37 som ligger inne på nåværende kommuneplan som byggeområde for boliger. Dette 

område ligger gunstigere til med hensyn på kveldsol og sykkel og gange mot sentrum og er 

et bedre alternativ til enn en utbygging mot Bjønnehølet. Ved utarbeidelse av 

reguleringsplanen her, bør det være muligheter for å legge til rette for sykkel og gange også 

fra Solvangveien og Haugan-gårdene og bedre tilgjengeligheten for beboere fra SIGNO på 

Sukke på vei mot sentrum. Både gang- og sykkelveien fra Hoksrød og fra Ulvekula har en lang 

og bratt bakke som er mindre egnet for personer med nedsatt framkommelighet.    

 

 

Ønsker fra Andebu Nærmiljøutvalg: 

Flere leiligheter i Andebu sentrum.  

Gang- og sykkelvei / fortau fra Berglikrysset til avkjørsel til Andebu kirke og langs 

bebyggelsen ved Askjemveien. 

Igangsetting av områderegulering av Andebu sentrum med planer for miljøgater og bedre 

tilrettelegging for fortetting.  

 

På veiene av Andebu Nærmiljøutvalg. 

Leder/ Kjell Skalleberg 
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