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Sandefjord kommune 
Sekskjon for klima-, byggesak- og arealforvaltning 
postmottak@sandefjord.kommune.no 
 

HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - AREALDEL 2023 – 2035 

1. Fortettting 
 

Preståsen er en populær plass for rekreasjon, trim, lufting av hunder, lek, konserter 
m.m. Byskolens SFO-ordning har tilhold i paviljongen og er aktive brukere av hele 
området.  I tillegg til naturmangfold er området meget sentralt for byens befolkning 
uten å måtte bruke bil. Ved stor tilflytting til sentrum, vil det bli behov for flere 
grønstområder til rekreasjon.  Det er derfor av stor viktighet at Preståsen ikke blir 
mindre.   
 
Preståsen har de siste årene skrumpet inn på grunn av boligbygging som har spist 
seg innover fra alle kanter. Hele området må farges rødt, alternativt fredes.  
 
Vedlagt følger Preståsens historikk av Per Rønningen. 
 
Prestegårdsveien er allerede fortettet mer enn den burde være.  Veien er smal og 
belastet med kjøring til boligene i gata.  Prestegårdsveien er skolevei for barn til og 
fra Byskolen og fremstår ikke som særlig trygg uten fortau eller gangsti.  Veien er 
bratt og på vinterstid, meget glatt.  
 
Presthagen har en strøkskarakter som må tas vare på.  Da dette området ble bygget, 
var det et godt planlagt byggefelt med rette gater hvor eneboligene lå på geledd 
med like store tomter.  Arkitekturen er ensartet.  Dette er i dag i ferd med å endre 
karakter.  Fortetting med «funkishus» som bryter med strøkskarakteren må stoppes.   
 
Preståsen mot øst mellom Fjellheimveien og Brydedamveien er kommet inn i planen 
som fremtidig boligområde og er farget gult.  Dette er et verneverdig skogsområde 
med rik edelløvskog og dyreliv slik som rev, hare og rådyr.  Tidligere farget grønt i 
kommuneplanen.  Hele området må tilbake til grønt og aller helst LNF registrert. 
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2. Carlsenkvartalet og sjøfronten 
 

Carlsenkvartalet er eiet av Sandefjord kommune, men leiet av privat aktør innen 
eiendomsutvikling. Mange skisser er blitt presentert i årenes løp, men hittil er alle 
forkastet.  Grunnen til det, er at det i utgangspunktet ble forespeilet at fylkesveien 
skulle flyttes og sjøfronten ville bli bilfri og et trygt sted å være for publikum. 

 
Da det etter hvert ble klart at veien ikke skulle flyttes foreløpig, men bestå der den 
ligger, bør det ventes med å bebygge området. Trafikksituasjonen mellom øst- og 
vestsiden av fjorden gjennom sentrum er allerede et problem og dette problemet vil 
om få år, bli uholdbart.  I en så stor og omfattende inngripen i byen, må endelig 
infrastruktur være på plass før man kan gå videre med planene.  Det er pr. i dag flere 
ideer om hvor veien i fremtiden skal gå, men inntil det er klart, må området ryddes 
og sikres og gjøres presentabelt som et trygt og trivelig sted og ferdes.   
 

3. Gokstadhaugen 
 
Sandefjord har en usedvanlig rik historie fra vikingtiden.  I dag kjenner vi omtrent 
bare Gokstadhaugen.  Både Gokstadskipet og Gaia er moden for et nytt 
Gokstadskipmuseum som bør bygges fortrinnsvis i nærheten av Gokstadhaugen, 
sekundært sjønært. Kommuneplanen må legge inn fremtidig plan over hvordan 
kommunen har tenkt å ta være på vår vikinghistorie. 

 
4. Kyst- og kulturstier 

 
Gamle stier og ferdselsårer bør merkes og synliggjøres og landskapet ivaretas best 
mulig for fremtidige generasjoner slik at våre etterkommere kan se hvorledes 
Sandefjord har utviklet seg.  Det må utarbeides kart og historikk som forteller 
turgåere og andre hva som foregikk i fortiden. 

 
5. Kulturminner Østerøys – skjermes for hyttebygging 

 
Det finnes en rekke steder med steinsettinger og minner fra vikingtiden som er i 
behold i landskapet på Østerøya og som hittil bare er delvis ødelagt av hytter og 
annen utbygging.  Det bør utarbeides en overordnet plan for i framtiden å 
dokumentere funn fra vikingtiden.  Østerøya må skjermes for ytterligere 
hyttebygging for framtiden. 
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6. Kulturarv 
 
Bygninger av historisk betydning, SEFRAK-registrert, bevaringsverdig og verneverdig 
må ha strengt vern mot riving. Kommuneplanens generelle bestemmelser, kapittel 1, 
pkt.12 må følges i alle søknader som på en eller annen måte berører dette.  Både 
kommunen, fylket og stat må involveres før beslutning tas.   

 
Sandefjord 13.november 2022 

 
 

Fortidsminneforeningen, avdeling Sandefjord 
 

 Erik Bryn Tvedt    
 Leder     
 

Britt Rønning 
styremedlem 

 
 
 
 Vedlegg  

Historikk Preståsen av Per Rønningen 
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Historikk 

• Området var prestegårdsgrunn under Sandar prestegård - 

omtalt alt i dokumenter fra 1500-tallet. 

• Søndre del, «Odde-Field»,  kjøpt av kommunen i 1903. 

• Sandefjords og Omegns Træplantingsselskab påtok seg 

arbeidet med stier, benker, drenere myr og plante trær. 

• Kjøreveien opp fra Bjerggata  ble bygd i 1913. 

• Musikk- og serveringspaviljong ble innviet 19.juli 1914.  

 



 
  

• Musikkpaviljongen brant kort tid etter invielsen. En ny paviljong 

ble ble oppført. Denne brant ned i 1925. En tredje 

musikkpaviljong ble flyttet fra byparken til Preståsen, men denne 

ble ødelagt av brann på 1950-tallet. 

• Serveringspaviljongen ble ombygd til barnehage i 1990. 

Barnehagen opphørte for få år siden og er i dag base for 

Byskolen SFO. 

 



 
  

• Barkemølle i drift på «Mølle-

Aas» på 1870-tallet. 

• Brydedammen ble anlagt av 

Johan Maurits Bryde i 1884. 

Det ble drevet isskjæring her 

fram til 1895. 

• Kommunen overtok 

Brydedammen i 1895. 

• Brydedammen var 

reservevannkilde for 

Sandefjord by i en kort 

periode. 



 
  

• Træplantingsselskapet overdro 

ansvaret for anlegg og 

vedlikehold til kommunen i 

1923.  

• Bygrensen utvidet i 1931. 

• Inntil 2008 var Preståsen 

festplass 17.mai. 

 



 
  

Preståsens kvaliteter og bruk i dag 

• Preståsen er en av de viktige 

åsene som danner veggene i 

landskapsrommet rundt 

sentrum.  

• Vegetasjonen, særlig trærne i 

silhuett,  øker opplevelsen av 

den grønne rammen. 



 
  

Natur 

• Varmekjær vegetasjon som 

eik, ask og bok. 

• Furu på de tørrere, slitesterke 

fjellpartiene og i nordre del av 

området.  

• Bekkene og dammen viktig for 

det biologiske mangfoldet. 

• Nærhet til større naturområder 

øker naturverdien. 

• Randvegetasjon viktig for  

flora og fauna samt 

opplevelsen av å være i et 

naturområde. 

 



 
  

Rekreasjon og aktivtet 

• Gjennomgang/snarvei. 

• Friluftsområde opplevelse 

– stillhet – utsikt. 

• Rekreasjon/trim. 

• Trening og konkurranser. 

• Konserter, gudstjenester. 

 

 

 



 
  

• Natur og aktivitetsområde i 

kort avstand fra sentrum og 

fra boligområder som har 

økt i omfang de siste årene. 



 
  

Preståsen i plandokumenter 

• I kommunens vedtatte 

grønnstrukturanalyse har 

området fått høyeste verdi 

både for landskap, natur og 

rekreasjon. 

• Strategisk kultur og 

fritidsplan. 

• Friluftsmeldingen med 

handlingsplanen for 

friområder 

 



 
  

Utfordringer 

• Adkomst/tilgjengelighet 

• Vegetasjon 

• Dammen  

• Stiene 

• Festplassen 

• Utsikspunkter 

• Skjøtsel og vedlikehold 

• Randsonen 

• Kulturminnene 

 



 
  

Tanker om fremtidig bruk 

• Tenke langsiktig 

• Naturinngrep ikke lett reversible/tar tid 

• Opprettholde den grønne «innrammingen» rundt 

bykjernen 

• Beholde området til friluft/rekreasjon 

• Ta vare på verdifull vegetrasjon 

• Ta vare på dyre- og fuglelivet 

• Ta vare på kulturminner 

• Plass for arrangementer og aktiviteter 

 

 

 



   Prosessen videre: 
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