
Bodil Berggren Nilsen
v/ Roar Berggren
Torget 9
3210 Sandefjord    Sandefjord, 18.05.2022

Sandefjord Kommune

Sak:Innspill/Merknader til - Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 – om forslag til 
arealjusteringer. (nytt formål.) For eiendom Gbnr. 132 – 32 – Kiserødveien 51.

Innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. 
Store områder på Store Bergan er i någjeldende plan avsatt til boligformål. Kommunen foreslår nå 
ved rullering av kommuneplanen nytt formål for mange av disse områdene – fra gult – dvs. utbygging 
av boliger, til grønt – LNF – Landbruks – Natur og Fritids områder.
Viser da til kommunens foreslåtte arealjusteringer, i forbindelse med behandling/rullering av 
kommuneplanen.
Vi viser også til vårt brev adressert til Spir Arkitekter – datert den 23. november 2021.
Med kopi til:  postmottak@sandefjord.kommune.no . 
Dette er vår uttalelse/våre anmerkninger til Spir Arkitekters varsel om igangsetting av 
reguleringsarbeid for Store Bergan Sør gbnr. 133/2 m.fl. saksnr. 21/20944.
(Nb. Våre uttalelser her- må sees i sammenheng  - med våre merknader om forslag til 
arealjusteringer i ny kommuneplan). (2023-2035).
Gbnr. 133/2 er eiendommen som etter vedtak i Planutvalget i mai 2021 – ble trukket ut av 
kommunens ønskede områdeplan for Store Bergan området. Denne områdeplan omfattet utbygging 
av opptil 250 boenheter, på mange ulike eiendommer.
Det har allerede vært avholdt oppstartsmøte mellom kommunen og utbygger av  Gbnr. 133/2 -
Store Bergan Sør.
I referatet fra dette oppstartsmøte: Om detaljregulering for Store Bergan sør – saksnr. 21/20944 
viser -  under punkt 4. - siste strekpunkt 
At kommunens foreløpige signaler sier følgende:
-«Utbygging av ny sykkel- og gangvei.» 
«Dette ønsket er løst med en utbyggingsavtale mellom kommunen og forslagsstiller.»
Den nevnte gang- og sykkelveien er etter inntegning på kart, planlagt bygd på østsiden av, og langs 
hele Kiserødveien – helt opp til krysset Kiserødveien/Ødegårdsveien.
Bygging av denne gang og sykkelveien vil – på flere måter - i sterk grad berøre vår langstrakte 
eiendom gbnr. 132/32 Kiserødveien 51. Blant annet fordi vår eiendom ligger helt inntil Kiserødveien i 
ca. 130 meters lengde.
Men også fordi -nesten hele den delen av vår eiendom som vil medgå til gang og sykkelvei består av 
dyrkbar mark, men med jord av dårlig kvalitet.

Faktisk status på  - areal og dyrkbart areal på gbnr. 132-32, Kiserødveien 51. 
Det er i kommunens plankart opplyst at vår eiendom har et dyrkbart område på 6,6 dekar.
Dette er ikke korrekt.  I følge vår forpakter Kennet Rindal, er det faktiske dyrkbare arealet 
på eiendommen, etter GPS målinger fra traktor - på ganske nøyaktig 4,8  dekar. 
Eiendommen er totalt på 11,5 dekar – herav 6,7 dekar gårdstun med bebyggelse/fjellgrunn 
etc., og med et mulig dyrkbart areal på ca. 4,8 dekar.
Kommunens gårdskart for eiendommen viser også at - Jordressurs  er på 4,4 dekar. 

Oppsummert:   Totalt areal 11,5 dekar – dyrket mark ca 4,8 dekar. 
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Ovennevnte arealjusteringer bes ajourført/rettet opp i kommunens arkiv, og i gjeldende 
sakspapirer.

Kommuneplanens arealdel for (2021 – 2033) viser at vår eiendom i sin helhet, ligger som gult 
område. Dvs. med formål - utbyggingsområde for boliger.
Men, i kommuneplanens arealdel for 2023 – 2035 foreslår kommunen – etter hva vi kan se - vår 
eiendom omdefinert/gitt ny status - fra gul til - grønt område -LNF- Landbruk – Natur og Fritid.
Sett i lys av det som er nevnt over, er dette både uforståelig og uakseptabelt, fordi:

1. Vi vil altså bli anmodet, eller eventuelt pålagt å avgi opptil ca. 1 dekar til gang- og sykkelvei - i 
to områder på eiendommen - som utelukkende består av dyrket mark. Dette vil medføre at 
restarealet - på 2 teiger med dyrket mark – til sammen vil utgjøre kun ca. 3,8 dekar.
Det vil da - etter vår forpakters oppfatning - ikke være mulig for ham - å benytte disse to 
restarealer -som dyrkbare områder. Det blir umulig for gårdbrukeren å operere dagens 
moderne, store, lange og tunge landbruksmaskiner – på så snevre og inneklemte områder.
Uten forpakter har vi heller ingen mulighet for å opprettholde vår «driveplikt» for de 
dyrkbare deler av vår eiendom.

2. Vi oppfatter det da slik at kommunens krav/avtale med utbygger av Store Bergan sør – om å 
opparbeide gang og sykkelvei blant annet på vår eiendom – vil gjøre det umulig for oss å  
opprettholde vår driveplikt - for det restareal som hittil har vært dyrkbart på eiendommen.
Når man også ser at en opparbeidelse av gang og sykkelvei på vår eiendom, utløses ved            
at det skal bli bygget ca. 60 – 70 boliger på en tilsvarende naboeiendom. Hvor dyrkbar jord 
også vil medgå ifm utbygging.             Da vil summen av det ovennevnte gjøre det vanskelig å 
forstå/akseptere - at kommunen nå vil frata oss muligheten for å videreutvikle vår eiendom – 
til det formål som nåværende kommuneplan gir oss mulighet for.
Vår oppfatning er at dette må sees på som en klar forskjellsbehandling av to sammenlignbare 
eiendommer – i samme område – som opprinnelig skulle omfattes av samme områdeplan.

3. Det ligger en eiendom på ca 2 dekar (på fjell) retning sør/øst for vår eiendom Gbnr. 133/19 
(tilhører familien Nymo). Denne eiendom ligger også som gul i gjeldende kommuneplan.

              Denne eiendommen vil - ved utnyttelse til boligformål - være avhengig av en veiforbindelse
              mot Kiserødveien.  Ved at vår eiendom forblir gul i ny kommuneplan – vil det etter en
              nærmere avtale - være mulig å benytte vår eiendom til en slik veiforbindelse, for nevnte 
              eiendom.

4. Ikke igangsatt reguleringsarbeid over 2 Kommuneplan perioder.
Her vil vi vise til: Forsøk på oppstartsmøte med Sandefjord kommune ifm forslag om 
detaljregulering av Gbnr 132 – 32, Kiserødveien 51, den 03.04.2016
Møtedeltakere:    
Konsulent:  PV arkitekter, Larvik -Ingar Vedal, Sissel Sandnes    
Forslagsstiller: Vibekke Nilsen, Bodil Berggren Nilsen, Roar Berggren 
Fra kommunen: David Bakke Haugen,saksbehandler – Ivar Holt, avd.leder
Tegninger og skisser som viste antall inntegnede boenheter, internt veinett, lekeplasser og 
friarealer ble fremlagt i møte. NB: PV arkitekter`s prosjektnr. 15 – 34 /2016.
Kommunens representanter uttrykte aksept for det fremlagte forslag til prosjekt, men 
avviste allikevel de fremlagte planer for detaljregulering. 
Viser til referat fra møte ang regulering av Kiserødveien 51 – datert 04.03.16 ?
Konklusjon fra dette møtet ble at det ikke var utarbeidet en områdeplan – som nevnt før -
omfattet mange eiendommer – på Store Bergan Sør området.

5. I tiden etter nevnte møte, har Formannskapet i Sandefjord, også gjort et prinsippvedtak i sak 
219/19? om at dyrkbar mark ikke bør reguleres til boligformål – i inneværende 
kommunevalgperiode



6. Den tidligere omtalte områdeplan har som kjent fortsatt ikke blitt utarbeidet for Store 
Bergan Sør området!
Noe som av kommunen ble presisert som et klart premiss i 2016, for å få mulighet til å 
detaljregulere eiendommer – som lå innunder områdeplanen. 
(Det ville som kjent vært en kommunal oppgave å utarbeide en slik områdeplan.) 
Vi har hele tiden forstått det slik at kommunen - ikke har hatt kapasitet, til å foreta den 
nødvendige saksbehandling ifm denne store områdeplanen for Store Bergan.

Som vist ved punkt 4 – 5 og 6 over - så har våre forsøk på å få detaljregulert Kiserødveien 51  - i tråd 
med kommuneplanens arealdel – ikke lykkes.
Og slik som saken har utviklet seg for vår eiendom – er det vanskelig å se hvordan vi kunne ha gjort 
ting annerledes.
--------------------------------
Vi er også av den klare oppfatning av at når det nå igangsettes reguleringsarbeid, med formål om 
utbygging av  60 – 70 boliger på Store Bergan sør, og attpåtil med gang og sykkelvei langs Kiserød- 
veien 51.    Så bør det også være både nærliggende og naturlig  - å opprettholde og videreføre 
Kiserødveien 51 – med formålet om å bygge boliger på eiendommen.
Etter bygging av gang/sykkelvei over eiendommen, vil det så vidt vi kan forstå – ikke finnes andre 
muligheter, for en naturlig bruk- eller videreutvikling av vår eiendom.  

Det må også presiseres at vi vil være positive til å avgi grunn – med formål om å opparbeide gang og 
sykkelvei.  Slik vi også har vært tidligere, ved å tillate kommunalt vann- og avløp på eiendommen. 
Men da med det forbehold - at vår eiendom gbnr. 132 – 32 - Kiserødveien 51 
-forblir slik som i dag - gul i kommuneplanen.
- Og at eiendommen i sin helhet - som enkeltobjekt – bør kunne detaljreguleres til boligformål.
- Vi forutsetter at den detaljregulerte eiendommen - også får nødvendige tillatelser til å tilknytte 
seg – all nødvendig offentlig infrastruktur.

Det vil nærmest fremstå som umulig for oss – på frivillig grunnlag – å tilby dagens dyrkbare arealer til 
kommunen - selv med formål om å bygge gang- og sykkelvei på disse arealene - om vår eiendom ikke 
forblir gul i kommuneplanen 

Vi håper at Sandefjord kommune merker seg, og tar hensyn til våre anførsler!  At kommunen også 
ser urimeligheten i å foreslå nytt formål for eiendommen, ved rullering av kommuneplanen.              
Og, som vi - ser at denne eiendommen – etter inngrep - med et dyrkbart areal på ca 3,8 dekar 
(som en stor hage), men - som av tidligere nevnte årsaker -ikke lenger vil være dyrkbare. 
At vår eiendom ikke er noen landbrukseiendom, og 3,8 dekar inneklemt mark – fordelt på 2 teiger - 
følgelig heller ikke kan betraktes som dyrkbart område.  

Det bør – etter vår oppfatning – heller legges avgjørende vekt på eiendommens verdi i å kunne 
ivareta sikkerheten for skolebarn og myke trafikanter på en god måte – ifm anlagt gang- og sykkelvei 
– på eiendommen.
Restområdet av eiendommen vil – som i någjeldende kommuneplan – kun ha en verdi – med formål 
som – et meget velegnet fremtidig utbyggingsområde for boliger.
Oppsummert bør en videreutvikling av Kiserødveien 51 – som utbyggingsområde for boliger - være 
både i allmenhetens, kommunens og grunneiers felles interesser.
Med vennlig hilsen
for Bodil Berggren Nilsen
Roar Berggren


