
 

 

Høringsinnspill til kommuneplanen 
Merknad til foreslått arealbruk på gbnr.112/357 
 
Det vises til høring av forslag til arealdel for Sandefjord kommune for perioden 2023-2035, 

med frist for uttale satt til 14.11.2022. På vegne av grunneiere på gbnr.112/357 rettes med 

dette merknad til det foreliggende høringsforslaget. 

 

1. Historikk 
Eiendommen Framnesveien 37 A og 37 har vært i familien Gjelstads eie siden tidlig på 

1900-tallet. Framnesveien 37 (gbnr.112/49) eies nå av A/S Thor Dahl, mens Framnesveien 

37 A (gbnr.112/357) fortsatt eies av Anton Gjelstads etterkommere. Tilstøtende eiendom i 

syd (gbnr.112/508) var opprinnelig et boligområde, som i slutten av 1960-årene ble solgt 

og etter hvert benyttet til lagringsplass for skipsutstyr og senest utbygget av Pronova – nå 

BASF. Med andre ord ble et boligområde, som tilgrenset en boligeiendom og småskala 

familiebedrift (gbnr.112/357), endret til industri. 

 

2. Dagens situasjon 
Bygningsmassen som tidligere sto på gbnr.112/357 ble – med unntak av båthus og brygge 

ved fjordkanten – nokså nylig revet. Tuftene etter bebyggelsen er fortsatt synlige på stedet. 

Eksisterende grunnmur dokumenterer at bebyggelsen har stått med avstand ca. 3,5m fra 

grense mot næringseiendommen i syd. Nærmest fjorden er terrenget svært bratt – og 

eiendommen fremstår (med unntak av båthus og brygge) som «naturtomt». Den resterende 

– og flatere - delen av 112/357 er i dag preget av gjengroing, som følge av at eiendommen 

lenge «har ligget brakk». 

 

 
Fig.1 - Foto tatt før bebyggelsen på gbnr.112/357 ble revet. Kilde: 1881. 
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3. Planstatus, regulering 
Det foreligger ikke gjeldende reguleringsplan for gbnr.112/357 eller 112/49.  

For tilstøtende område i nord gjelder reguleringsplan for Framnæs Mek. Verksted, vedtatt 

13.10.1983. Planen viser arealbruk «industri», og et «isolasjonsbelte» (grønt-/buffersone) i 

overgang mot tilstøtende områder. 

For tilstøtende område i syd gjelder reguleringsplan for Jahres. Jotun (Vera fabrikker), 

Martens, vedtatt 25.10.1994. Planen viser arealbruk «industri», og grønt-/buffersone mot 

Framnesveien i øst. Planen viser ikke grønt-/buffersone på nordside - mot gbnr.112/357. 

 

Det er på vegne av A/S Thor Dahl og eiere av gbnr.112/357 igangsatt reguleringsarbeid for 

søndre del av gbnr.112/3, eiendommene gbnr.112/357 og 112/49, samt tilstøtende 

trafikkareal og areal i sjø. I planarbeidet tas det sikte på å legge til rette for boligbygging, 

samt å sikre allmenn tilgjengelighet til (store deler av) grønnstrukturen langs fjorden. 

 
Fig.3 – Gjeldende reguleringsplaner 

 

 
Fig.4 – Varslet planområde, reg.plan Langestrand 
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4. Planstatus, KPA 
Gjeldende kommuneplan (2019-2031) viser arealbruk «bolig» på hoveddel av gbnr.112/357 

– og omkring eksisterende brygge og båthus i sjøkanten. I syd er et 6m bredt belte 

disponert til «grønnstruktur, nåværende». Del av den vestre delen av eiendommen er også 

disponert til arealbruk «grønnstruktur». Kommuneplanen viser i tillegg byggegrense mot 

fjorden, avgrensing av flomutsatt areal, og areal som er utsatt for trafikkstøy fra 

Framnesveien. 

I høringsforslag til revisjon av kommuneplanen (2023-2035) er plankartet uendret (mht. 

gbnr.112/357), sammenlignet med den gjeldende arealdelen. I bestemmelser og 

retningslinjer til høringsforslaget heter det bl.a. følgende mht. føringer for areal disponert til 

grønnstruktur/ byggeområder inntil grønnstruktur: 

 

1.6.4 Byggegrense mot grønnstruktur  

Byggegrense mot arealer avsatt til grønnstruktur skal følge avstandskravet i pbl § 

29-4 andre ledd. Bygningsmyndigheten kan tillate plassering av mindre tiltak, jf. pbl 

29-4 tredje ledd, inntil to meter fra arealer avsatt til grønnstruktur etter konkret 

vurdering.  

Retningslinje: Ved vurdering etter andre avsnitt skal det legges vekt på om 

plassering av mindre tiltak vil redusere verdien av grønnstrukturen eller 

vanskeliggjøre allmennhetens tilgang og tilgjengelighet. 

 

1.11 MILJØKVALITETER, ESTETIKK, NATUR, GRØNNSTRUKTUR OG LANDSKAP (PBL§ 

11-9 NR. 6)  

1.11.1 Estetikk  

a) Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og 

anlegg, samt endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes 

karakter, naturgitte forhold på stedet, og kulturlandskapet.…….  

Retningslinjer:.……Bebyggelsen bør som hovedregel ikke bryte silhuetten, men ha 

bakgrunn i bakenforliggende heier/koller. Innad i byggeområdene bør naturen 

utnyttes og bevares for å skape særpreg. Bebyggelse og anlegg bør så langt det er 

mulig tilpasse seg bevaringsverdige fjell i dagen, koller, og verdifull vegetasjon, samt 

enkelttrær av stor verdi…….. 

 

 
Fig. 5 og 6 – Utsnitt fra gjeldende arealdel (t.v.) og høringsforslaget (t.h.) 
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5. Merknad / forslag – reduksjon av grønnstruktur på gbnr.112/357 
 

5.1 Plassering av grøntbuffer omkring industri-/næringsvirksomhet 

Det vurderes at grønbuffer omkring industri-/næringsvirksomhet må anlegges på den 

aktuelle virksomhetens grunn. Det er ingen rimelighet i at grunneier på 112/357 skal måtte 

avstå grunn til dette formålet. Det bemerkes i tillegg at situasjonen/ arealbruken i nordende 

av BASF-området er av en karakter som gjør at behovet for en buffersone vurderes å være 

begrenset. 

 

5.2 Egnethet for allmenn ferdsel 

Terrenget i den fjordnære delen av gbnr.112/357 er svært bratt, og ikke egnet for allmenn 

ferdsel. 

 

5.3 Rett til allmenn ferdsel over innmark 

Eiendommen gbnr.112/357 er en privateid boligeiendom (innmark), selv om den for 

øyeblikket er gjengrodd og ubebygd (jf. status «boligområde, nåværende» i KPA). Dersom 

Sandefjord kommune ønsker å sikre rett til allmenn ferdsel over eiendommen, betinger 

dette avtaleinngåelse med grunneier - eller innløsning/ ekspropriasjon. 

 

 

 

På vegne av grunneier på gbnr.112/357 anmodes det om at arealbruk 

«grønnstruktur» på den søndre delen av gbnr.112/357 reduseres fra 6m til 3m 

bredde (eller fjernes i sin helhet) i arealdelen til Sandefjords kommuneplan – og 

at det frigjorte arealet erstattes med «boligformål». Dersom Sandefjord kommune 

ser behov for en bredere buffer/grønnstruktur omkring næringsvirksomheten i 

syd, må resterende del av denne bufferen etableres på næringsområdets eiendom. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi håper på forståelse for vår merknad, og imøteser Sandefjord kommunes videre arbeid med 

revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 

For grunneiere på gbnr.112/357 

Arkitektkontoret Børve Borchsenius AS 

Torstein Synnes 

Sivilarkitekt MNAL 

 

 

 

Kopi: Format Eiendom AS, Andreas Olsen 

 Bjørn Gjelstad 

Hans J. Kleppan 

 


