
Fra: Anders Bettum <anders@gokstadeiendom.no> 
Sendt: torsdag 9. juni 2022 13:35 
Til: David Bakke Haugen 
Emne: Re: Øvre Gokstad - B17 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
David, 
 
Grunnlaget for arealinnspill på Øvre Gokstad er at områdene er innenfor LUG og anbefalt i 
regional plan. 
 
I seg selv skulle det være nok til at kommunen anbefaler Øvre Gokstad til bebyggelse. 
 
Områdets karakter, arrondering, beskaffenhet, og beliggenhet nær sentrum og innenfor 
eksisterende byggeområder, samt forutgående planprosesser peker i retning at området skal 
anbefales. 
 
Det er også bekreftet ved tidligere vedtak om byggeområde på Gokstad B1 og B2, og ved 
øvrige vedtak og vurderinger gjennom over 25 år. 
 
Det er ikke krav til vern av LNF eller dyrket mark på området. 
 
Det er tidligere gitt byggetillatelse på arealer i Øvre Gokstadvei 25, og det er ikke grunnlag 
for forskjellsbehandling av matrikler innenfor samme område, på samme adresse. 
 
Kommunen skal hensynta nasjonale retningslinjer, regional plan og kommunens eget 
planprogram. Særlig hensyn til klima skal tillegges avgjørende vekt. 
 
Ferske tall over klimagasser viser at Norge ligger langt etter i oppnå 50% reduksjon i CO2 
utslipp innen 2030. Utslipp fra veitrafikk økte i 2021, og krav til reduksjoner er skjerpet. 
 
Det er viktig at områdene på Øvre Gokstad beskrives med vekt på de positive kvaliteter som 
områdene har, fordi boliger på Øvre Gokstad vil bidra til økt trivsel og velferd for kommunens 
innbyggere og fordi kommunens planprogram vektlegger de kvaliteter som området har. 
 
Vil gjerne se beskrivelse av områdene som er utarbeidet til konsekvensutredning, og ber om 
å få den oversendt. 
 
Gokstad B17 b er registrert som friluftsområde, men ikke viktig. Mener at dette bør rettes i 
følgende dokument. 
 
Vedlegg 2 - Kommunedirektørens vurdering av arealinnspill 
 
Vil gjerne ta kontakt på telefon for å gå igjennom dette og andre spm. i saken. 
 
Mvh Anders B. 
 
--- 
Gokstad Eiendom AS | Org. nr.  977 359 694 
Borgeskogen 48, 3160 Stokke 
+47 4147 6790 | +1 707-971-9289 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2021152090&dokid=2523944&versjon=1&variant=A&


 
 

 
 
On Mon, May 23, 2022 at 12:37 PM David Bakke Haugen 
<David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> wrote: 

Hei igjen 

  

Som sagt, metodikken og kriteriene vi vi vekte på er beskrevet i fastsatte planprogram og HMP-sak 
237/21 (vedlegg 2). Kommunen har for øvrig stor frihet i arealdisponeringen, forutsatt at vi sikrer 
åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, jf. plan- og 
bygningslovens § 1-1.  

  

Kartleggingen av friluftsområder ble utført etter miljødirektoratets veileder M98-2013 «Kartlegging 
og verdsetting av Friluftslivsområder»  m98.pdf (miljodirektoratet.no) 

  

Gokstad B17b ble ved forrige kommuneplanrullering fremmet som et politisk innspill. Området ble 
konsekvensutredet, utredningen viste store negative konsekvenser av nedbygging og området med 
ikke foreslått omdisponert i den endelige planforslaget. I tillegg ble deler av B17a (den dyrka marka) 
tilbakeført til LNF som følge av vedtak i saken.  

  

Kommunestyret har, ved fastsettelse av planprogrammet for kommuneplanrulleringen, vært svært 
tydelig på at arealer på dyrka mark ikke ønskes bygget ned til boligformål. Prosessen med ny 
skoletomt på Vesterøya har vist at det sitter langt inne å akseptere nedbygging av dyrka mark også 
til allmennyttige formål. Når det er sagt er som kjent både B17a og B17b er vedtatt 
konsekvensutredet. Konsekvensutredningen gjennomføres av administrasjonen og vil bli et offentlig 
dokument når planforslaget sendes de folkevalgte. Vår målsetning er at komplett planforslag, inkl. 
konsekvensutredning, skal være klart 22 juni.  

  

Mvh 

David Bakke Haugen 

enhetsleder overordnet planlegging og miljø 

  

mailto:David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m98/m98.pdf


 

Tlf: 33 41 63 25 

Mob: 97 03 42 97 

  

Sjekk ut: Sandefjord - Pågående arbeid med ny arealdel 

  

  

  

Fra: Anders Bettum <anders@gokstadeiendom.no>  
Sendt: torsdag 5. mai 2022 22:00 
Til: David Bakke Haugen <David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> 
Kopi: Audun Kleppestø <kleppesto@braekhus.no>; Berit MMH Bettum <beritmmh@gmail.com>; 
Postmottak <postmottak@sandefjord.kommune.no> 
Emne: Re: Øvre Gokstad - B17 

  

David, 

  

Takk for tilbakemelding. Kan fortsatt ikke følge den prosessen som blir anvendt 
ved vurderingen av innspillene. 

  

Vil gjerne se en beskrivelse av prosessen og metoden dere anvender for å 
vurdere områdene. Og presist hvordan kriteriene måles og vektes. 

  

Du viser til et kart hvor det er foretatt en registrering av friluftsområder. Har 
ikke vært kjent med dette. Igjen, hva er grunnlaget for registreringen i kartet? 

  

Det blir tilbakevendende spm. om anvendelsen av slike opplysninger, uten 
forankring i ekstern dokumentasjon eller faktum, ved vurdering av Gokstad B17 
a og b. 

https://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
mailto:anders@gokstadeiendom.no
mailto:David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no
mailto:kleppesto@braekhus.no
mailto:beritmmh@gmail.com
mailto:postmottak@sandefjord.kommune.no


  

Kommunen har tidligere foretatt konsekvensutredning av områdene på Øvre 
Gokstad og området Gokstad B17a (tidligere Gokstad B1) ble vedtatt til 
bebyggelse. I 2019 ble Gokstad B17b foreslått til bebyggelse, og så vidt jeg vet 
ble området først anbefalt, men ble ikke tatt inn i forslag til byggeområdet, fordi 
Gokstad B1 allerede var vedtatt. 

  

Kommunen har en lang historie med vurdering av områdene på Øvre Gokstad til 
bebyggelse. Og kommunen har hatt meninger om hvordan områdene skulle 
kunne benyttes til utvikling mens samtidig gi mulighet for bevaring av deler av 
områdene. 

  

F.eks. er foretatt en stor sving i LUG rundt nordjordet, til tross for at området 
ligger ca. 5 minutter fra sentrum. Forutsetningen har vært at områdene 
innenfor LUG skulle avsettes til bebyggelse. Slike forhold skal hensyntas. 

  

En politisk vurdering i 2019 om at deler av Gokstad B1 skulle tas ut av 
byggeområde må legges til side, ved en vurdering av områdets kvaliteter som 
mulig byggeområde. Kommunen vet at det ikke foreligger generelt forbud mot 
omdisponering av dyrket mark til andre formål, noe kommunen selv har fått 
prøvet i en sak for høyesterett. 

  

Kommunen har vedtatt byggeområder andre steder i kommunen, på langt 
større arealer dyrket mark enn på Øvre Gokstad, og på større LNF områder mye 
lenger unna sentrum. 

  

Likevel, på vesentlige punkter er disse nye vedtatte byggeområdene i konflikt 
med kommunens planprogram og bidrar blant annet til økt bilkjøring og lengre 
reisetider til sentrum og kollektive knutepunkt som jernbane og buss. 

  

Følgelig er det all grunn til at områdene Gokstad B17 a og b skal anbefales, fordi 
områdene bidrar til redusert bilkjøring, økt aktivitet og styrking av bosetting i og 
nær sentrum. 

  



Du nevner at kommunen skal bruke konsekvensutredningen til å utarbeide en 
arealplan. Det er vel og bra, men ber likevel om å få vite når dokumentet skal 
være ferdig og hvem som utarbeider dette. 

  

Konsekvensutredningen er et offentlig dokument - ber om at det oversendes så 
snart det foreligger. 

  

Mvh Anders 

  

--- 

Gokstad Eiendom AS | Org. nr.  977 359 694 
Borgeskogen 48, 3160 Stokke 
+47 4147 6790 | +1 707-971-9289 

 

  

  

On Fri, Apr 29, 2022 at 6:43 AM David Bakke Haugen 
<David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> wrote: 

Hei 

  

Det er riktig at områdene B17 – Gokstad oppnår god score på mange av kriteriene vi har vektet 
innspillene etter, slik du nevner. I dette tilfellet vektla vi også det faktum at det forelå et nokså 
«ferskt» politisk vedtak (fra 2019) om å tilbakeføre den dyrka marka på Gokstad (B17a) til LNF. 
Også B17b ble konsekvensutredet ved forrige kommuneplanrullering, slik at også dette arealet var 
nylig vurdert, men ikke anbefalt av kommunen.  

  

B17b er registrert som friluftsområde i kommunens temakart: Verdsetting av friluftsområder 
(arcgis.com) 

  

Som kjent ble både B17a og B17b vedtatt konsekvensutredet av hovedutvalg for miljø og 
plansaker. Administrasjonen er nå i innspurten av dette arbeidet. Konsekvensutredningene legges 
til grunn for vårt arbeid med planforslaget og  sendes på høring sammen med dette. Prosessen 

mailto:David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no
https://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=25562505cf85409bb10de1ccf139ff19
https://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=25562505cf85409bb10de1ccf139ff19


videre er at vi jobber for å kunne sende ut et forslag til ny arealdel til de folkevalgte rundt St. Hans, 
med politisk behandling i hovedutvalg og formannskap i august/september.  

  

Mvh 

David Bakke Haugen 

enhetsleder overordnet planlegging og miljø 

  

 

Tlf: 33 41 63 25 

Mob: 97 03 42 97 

  

Sjekk ut: Sandefjord - Pågående arbeid med ny arealdel 

  

  

  

Fra: Anders Bettum <anders@gokstadeiendom.no>  
Sendt: tirsdag 26. april 2022 19:00 
Til: David Bakke Haugen <David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> 
Emne: Re: Øvre Gokstad - B17 

  

Hei David, 

  

Har sett på saken og har fortsatt spm. 

  

Områdene på Gokstad er i eller nær sentrumssonen og er innenfor LUG, gang- 
og sykkelbyen, fortettingssonen etc.  

https://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
mailto:anders@gokstadeiendom.no
mailto:David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no


  

Det er uttalt i planprogrammet at områdene i og rundt sentrum er prioritert for 
utvikling, og hensyn til klima er et av flere avgjørende hensyn. 
Planprogrammet bygger på regional plan, og sentrale retningslinjer for 
byutvikling, bebyggelse, klima, transport, og andre hensyn. 

  

Spm. er derfor hvordan dere kom fram til konklusjon om at områdene på 
Gokstad ikke anbefales? 

  

Det er også spm. om presist hvilken metodikk som er benyttet. Kunne ikke se 
det av fremstillingen til hovedutvalget - hva er tallverdiene og vekting av 
kriteriene, og hvilke andre hensyn ble vurdert. 

  

Områdene på Øvre Gokstad er ikke regulert og iht. Gårdskart.no er arealene 
(utenom dyrket mark), produktiv skog og annen mark. Kan ikke se Gokstad 
B17b dokumentert som rekreasjonsområde. Hva er grunnlaget her? 

  

Har spm. om veien videre i planprosessen. Er konsekvensutredningen ferdig 
eller når ventes den? 

  

Mvh Anders 

  

--- 

Gokstad Eiendom AS | Org. nr.  977 359 694 
Borgeskogen 48, 3160 Stokke 
+47 4147 6790 | +1 707-971-9289 

  

  

On Tue, Mar 1, 2022 at 12:02 AM David Bakke Haugen 
<David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> wrote: 

Hei! 

  

mailto:David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no


Ja, vi foretok en administrativ «grovsiling» av arealinnspillene i forkant av den politiske saken om 
konsekvensutredning. Men den vurderingen er den samme som du viser til, dvs. vedlegg 2 til 
denne saken: 

Dokument 21/152090 - Ny kommuneplan (arealdel) 2023 - 2035: Konsekvensutredning av 
arealinnspill (sandefjord.kommune.no) 

  

Arealinnspillene ble vektet etter arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. 
Arealstrategiene er laget på bakgrunn av FNs bærekraftsmål. Metodikken er nærmere beskrevet i 
den politiske saken.  

  

Når det gjelder B17b – Fjellheimveien fikk dette området rød verdi på kriteriet «grønnstruktur» 
fordi det er i bruk som friluftsområde/nærturområde, i motsetning til asfalterte/bebygde arealer 
eller dyrka mark. Som du ser fikk jordet på B17a grønn verdi på det samme kriteriet.  

  

Mvh 

David Bakke Haugen 

enhetsleder overordnet planlegging og miljø 

  

 

Tlf: 33 41 63 25 

Mob: 97 03 42 97 

  

Sjekk ut: Sandefjord - Pågående arbeid med ny arealdel 

  

  

  

Fra: Anders Bettum <anders@gokstadeiendom.no>  
Sendt: fredag 25. februar 2022 17:00 
Til: David Bakke Haugen <David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021152090&
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021152090&
https://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
mailto:anders@gokstadeiendom.no
mailto:David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no


Kopi: Postmottak <postmottak@sandefjord.kommune.no> 
Emne: Re: Øvre Gokstad - B17 

  

Hei David, 

  

Takk for tilbakemelding.  

  

Slik jeg forstår har kommunen foretatt evaluering av innspillene forut for 
konsekvensutredning. 

• Er det mulig å se den skriftlige vurderingen av innspillene? 
• Hvilke hensyn er vurdert og i hvilken grad er FNs bærekraftsmål 

hensyntatt? 

I dokumentasjonen til Hovedutvalg for miljø- og plansaker i desember er tabell 
over områdene. 

  

Området B17b (se kart nedenunder) er beskrevet som skog, 
rekreasjonsområde - stor verdi natur, friluftsliv (rødt). 

• Hva er grunnlaget for vurderingen? 

Mvh. Anders B. 

  

mailto:postmottak@sandefjord.kommune.no
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2021152090&dokid=2523944&versjon=1&variant=A&


 

  

--- 

Gokstad Eiendom AS | Org. nr.  977 359 694 
Borgeskogen 48, 3160 Stokke 
+47 4147 6790 | +1 707-971-9289 

  

  

  

On Thu, Jan 27, 2022 at 2:21 AM David Bakke Haugen 
<David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> wrote: 

Hei 

  

Hovedutvalg for miljø og plansaker hadde følgende sak til behandling 08.12.21:  

mailto:David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no


Dokument 21/152090 - Ny kommuneplan (arealdel) 2023 - 2035: Konsekvensutredning av 
arealinnspill (sandefjord.kommune.no) 

  

Der ble det vedtatt at B17 er et av arealene som skal konsekvensutredes med tanke på mulig 
omdisponering til boligformål. Status nå er at det arbeides med konsekvensutredning av alle 
områder som ble vedtatt i nevnte sak. Dette er et betydelig arbeid som vil pågå over et par 
måneder. Konsekvensutredningene vil legge grunnlaget for kommunedirektørens forslag til ny 
kommuneplan, som vi forventer å kunne fremme til politisk behandling til sommeren.  

  

Det er planlagt noen dialogmøter med enkelte nærmiljøutvalg denne våren. For øvrig legges det 
opp til åpne møter i høringsperioden (til høsten).  

  

På prosjektets hjemmeside www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan står det en del info 
om prosessen. Siden oppdateres forløpende.  

  

Mvh 

David Bakke Haugen 

enhetsleder overordnet planlegging og miljø 

  

 

Tlf: 33 41 63 25 

Mob: 97 03 42 97 

  

Sjekk ut: Sandefjord - Pågående arbeid med ny arealdel 

  

  

  

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021152090&
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021152090&
http://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
https://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan


Fra: Anders Bettum <anders@gokstadeiendom.no>  
Sendt: onsdag 26. januar 2022 17:00 
Til: David Bakke Haugen <David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no> 
Emne: Øvre Gokstad - B17 

  

David, 

  

Jeg ønsker å følge opp saken om boligområde på Øvre Gokstad. 

  

Ser at saken har vært omtalt i media og at kommunen har foretatt forarbeid 
og lagt ut innspill til kommuneplanen på eget kart. 

  

Hva blir den videre planprosessen for arealdelen i kommuneplanen? 

  

Og hvilket forum blir det for veiledning, dialog og medvirkning, med hensyn 
til spm. og temaer som melder seg? 

  

Ber om tilbakemelding. 

  

Mvh Anders B. 

  

--- 

Gokstad Eiendom AS | Org. nr.  977 359 694 
Borgeskogen 48, 3160 Stokke 
+47 4147 6790 | +1 707-971-9289 

  

mailto:anders@gokstadeiendom.no
mailto:David.Bakke.Haugen@sandefjord.kommune.no

