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Merknad til kommuneplanens arealdel om å beholde gnr/bnr 108/1 
som boligområde 

Det vises til planforslag til ny arealdel for kommuneplanen, behandlet i formannskapet 06.09.2022 og lagt ut 
på offentlig ettersyn nå i oktober. 

Som del av revisjonen har enkelte arealer tidligere avsatt til utbygging blitt vurdert på nytt og er foreslått 
omdisponert til LNF. Dette omfatter også gnr/bnr. 108/1 Hollenderåsen. Området vises på kart på neste side. 
På vegne av Per Holtan, grunneier for Hollenderåsen gbnr. 108/1 oversendes herved merknad med 
klart ønske om å videreføre arealformålet bolig på dette arealet. 

Arealet ble spilt inn som mulig boligareal til kommuneplanens arealdel for ca. 10 år siden. Av ulike årsaker 
har det ikke vært aktuelt med videre planarbeid for området de første årene, men grunneier ønsket å starte 
prosess med regulering for utvikling av arealet i 2021. Det henvises til dialogmøte mellom kommunens 
administrasjon v/Maria Sundby Haugen og Morten Laugen Gustavsen, grunneier og rådgiver fra 
Ingeniørservice 25.11.2021. Grunneier oppfattet i møtet at saksbehandler/planavdelingen var positive til å 
beholde arealet som byggeområde. Det var derfor særdeles overraskende å noe senere få signaler om at 
kommunen ønsket omdisponere arealet til LNF, selv om gjeldende kommuneplan åpner for å omdisponere 
arealer som ikke er under regulering etter 8 år (reguleringsbestemmelser kap. 2). 

Kommunens vurdering, jf. HMP-sak 236/21, omhandler Hollenderåsen og arealets «egnethet» som fremtidig 
boligområde. Arealet som er foreslått omdisponert til LNF vurderes, etter vårt syn, å ikke være en større 
utbygging på Vesterøya, men en utvidelse av det eksisterende boligområdet på Hollenderåsen/Tangenlia, 
som utgjør ca. 15 daa og antatt rundt 25 boenheter. 

Det kan synes som om at ikke-påbegynte planprosesser for boligreserver på Vesterøya er satt på hold i 
påvente av planprosess for ny barneskole, og at det er tatt for lett på vurdering av egnethet. Det er ikke gitt 
signaler om at boligreserve slik som 108/1 skal tas ut gjennom tidligere vedtak, som for eksempel i FSK-sak 
209/18 og påfølgende kommuneplanens arealdel fra september 2019. Vi mener det er flere momenter som 
må tillegges vesentlig vekt ved vurdering av om området skal forbli boligareal: 

Beslaglegger ikke dyrka mark - I vurderingen av hvilke eldre boligreservearealer som skal videreføres eller 
ikke er Hollenderåsen et av få arealer som ikke beslaglegger noe dyrket mark, og det eneste på Vesterøya 
som ikke berører dyrka mark. Det er dermed ingen gevinst med hensyn på å unngå omdisponering av 
matjord ved å ta ut dette. Det er slike arealer som bør avsettes til fremtidig boligreserver, og dette er i 
henhold til kommunens egne bærekraftsmål. 

Kort vei til skoler med kapasitet - Planområdet har kort vei til barneskole, Vesterøy skole med ca. 700 m, 
og til Varden ungdomsskole og god bussforbindelse til sentrum (hver halvtime). Begge er vurdert å ha 
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tilstrekkelig kapasitet til en mindre utbygging som dette i foreliggende vurderinger av skolestruktur. Ny 
barneskole er under planlegging ved Kariåsen/Huseby, ca. 1 km nord for Hollenderåsen. Det forventes at ny 
barneskole tar høyde for noe utbygging på Vesterøya. Eksisterende kyststi/lysløype fra Hollenderåsen fram 
til areal for planlagt ny skole, bør kunne tilrettelegges og benyttes som skolevei og vei til idrettsområdet på 
Kariåsen (for eksempel som en gang- og sykkel, ca. 1,2 km). Dette vil være en særdeles trygg og kort 
skolevei for barn på Hollenderåsen.  

Boliger for unge voksne - Utvidelse av et eksisterende boligfelt med nye flermannsboliger, slik som for 
eksempel rekkehus, vil komplettere eksisterende boligbebyggelse og gi et tilbud av boliger som ikke er lett 
tilgjengelig i området per i dag. Vi mener at et slikt tilbud vil bidra til et attraktivt boligsegment til den gruppen 
som Sandefjord kommune ønsker å tiltrekke seg, unge voksne 20-40 år (jf. kommuneplanens samfunnsdel, 
2019). 

Tilrettelagt infrastruktur - Boligarealet vil enkelt kunne knytte seg opp mot eksisterende vei og annen 
infrastruktur uten at det bidrar til vesentlig økt belastning på disse. Vei/vann/avløp fra Vesterøyveien fram til 
byggeområde er bekostet av utbygger Mesterhus AS i perioden 1991-93. Indirekte er denne infrastrukturen 
bekostet av grunneier for 108/1 da alle byggemodningskostnader er innkalkulert/fratrukket ved utbygging av 
Hollenderåsfeltet.       

Lite/ingen konflikter med ikke-prissatte verdier - Arealet berører ikke kjente natur- eller 
kulturminneverdier, og en planlegging av boligområdet vil tilpasse seg eksisterende områder for lek og 
rekreasjon og heller øke kvaliteten på disse og kunne tilby både forsterkede forbindelser og nye områder for 
lek som kommer flere enn de nye boligene til gode.  

God byggegrunn - Området ligger i tillegg i hovedsak over marin grense og har synlig berg i dagen på flere 
sider, så utfordringer med kvikkleire vil kunne unngås.  

Reguleringsklart – Grunneier er innstilt på, som formidlet i dialogmøte med kommunens administrasjon 
høsten 2021, å igangsette reguleringsarbeid for arealet innen kort tid.  

 

Vi mener det dermed er flere gode argumenter for å beholde deler av eiendommen 108/1 som boligområde 
ved rullering av kommuneplanens arealdel, og ønsker med dette at arealet kan bli gjenstand for en snarlig 
reguleringsprosess.  

 

Med vennlig hilsen 
  

Siv Wiersdalen 
Senior rådgiver arealplan og landskapsarkitektur 
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Kartet viser gjeldende kommuneplan med det aktuelle boligområdet vist i rød ring.  

   


