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Seksjon for klima-, byggesak- og arealforvaltning. 

Uttalelsene til høring revisjon av kommuneplan B04 Sandkollen. 

Opplysningsfeil i konsekvensutredning. Utarbeidet av Sandefjord kommune. 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2022079597&doki 
d=2769359&versjon=1&variant=A& side 54. 

Konsekvensutredning feilinformerer behandlende plan myndighet ved å hevde adkomst til 
område er ikke løst, sitat. Adkomst til området er ikke løst. Etter en samlet vurdering, og med vekt 
på at innspillsområdet ligger utenfor LUG og innenfor et område registrert som svært viktig 
friluftsområde, frarådes utbygging av området. I vurderingen er utfordringer knyttet til adkomstvei 
også vektlagt. 

Med henvisning til dokumenter er forslag til adkomst løst dersom det finnes politisk vilje til å 
realisere område. 

Adkomst bygger på avtale mellom Sandefjord kommune og grunneier datert 29.05.1995. 

Avtalen kan settes som varig dersom Sandefjord kommune retter mangel beskrevet i brev fra 
Kartverket datert 23.12.2019. og tinglyses på eiendommen Sandkollen i samsvar med avtalens 
forutsetning. 

Slik det kommer frem av avtalen er det boligbygging i Sandkollen som er tenkt som finansiering av 
fremtidsrettet skolevei for barn mellom Hasle åsen og Unneberg skole. 

Ny veiadkomst er i kart utarbeider av Rambøll som i realiteten er den skolevei elever faktisk bruker i 
dag. Bekkås veien er en smal vei der skoleelever må klatre opp i brøytekanter for å gi plass til 
biltrafikk vintertid. Dagens skolevei langs fjellet i Sandkollen er svært bratt og utfordrerne som 
skolevei vinterstid. Elever velger å gå over gjordet fra Sandkollen til Dverdal åsen til alle årstider. 

Felles veiløsning ble fremmet i høringsuttalelse datert 1 oktober 2019 sak – 150/19-18 / 1008486. 

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2022079597&dokid=2769359&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2022079597&dokid=2769359&versjon=1&variant=A&


Landbruks og næringsdepartementet Prop.127 S (2014-2015) legges som vilkår der store 
landbruksarealer inngår omdisponert til boligformål slik reguleringsplan Dverdalåsen viser. 

Rambøll legger saken ut på offentlig høring 06.12.2019 med medfølgende plankart. 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark svarte 19.12.2019 utaler Fylkesmannen seg positiv til 
omdisponering av 650 kvadrat meter dyrket jord under forutsetning av at det tilbakeføres likt eller 
større jordbruks areal i området. 

Statens vegvesen svarte 19.12.2019 oppfatter saken som å legge til rette for bedre avkjørsel fra 
fylkesveien og har ingen øvrige merknader. I trafikknutepunktet vil trafikk fra Dverdal åsen møte 
trafikk fra Bekkåsveien før vikeplikt for gang og sykkelfelt for så nye vikeplikt ut til Råstadveien.En 
felles vei vil åpenbart sikre tryggere utkjørsel til Råstadveien slik det er å tolke Statens vegvesen 
vurderer planforslaget. Med utleie / leilighetsbygget Bekkåsveien 20 er trafikk vesentlig større en 
beskrevet i tidligere utredning. 

Svar fra Asbjørn Wendelborg rektor Unneberg skole datert 19.12.2019 bør stå sentralt for samtlige 
politikere partier og myndigheter. Dette berører skolebarns trygge skolevei og nærhet mellom elever 
innen skolekretsen. Dette er sentrale forhold som berører bærekraftig utvikling innen revisjon av en 
kommuneplan. 

Alternativt kan adkomst løses ved å tilbakeføre vei merket gul i kart utarbeidet av Rambøll til 
jordbruks areal noe som vil tilføre større areal en de 650 kvadrat som vil berøre nye vei mellom 
Sandkollen og Dverdal åsen. Bekkåsveien beholdes slik den er som privat boligvei. ( gul merking i kart 
er påført av Arne Gundersen) 

E- post Jarle Hillestad 29mai 2020 bekrefter avtale om fremtidig adkomst. Endelig løsning kan først 
avklares under utarbeidelse av reguleringsplan der grunneiere forhandler frem omforent løsning. 

Sandkollen har stabile rene grunnforhold der det er mulig å bygge nye boliger tilpasset barnefamilier 
som prioriterer oppvekstsvilkår for sine barn innen sentrumsnære og trygge naturområder innen 
skolekrets. Med referanse til dokumenter Sandefjord kommune og grunneier GEHA/sa (D3-934)U24 
18 august 1994. Brev Sandefjord kommune datert 22.09.2020 og Vestfold LAB 20/01/20. 

Sitat konsekvensutredning 02.06.2022. Etter en samlet vurdering, og med vekt på at 
innspillsområdet ligger utenfor LUG og innenfor et område registrert som svært viktig 
friluftsområde, frarådes utbygging av området. 

Bystyret vedtok ved sluttbehandling av gjeldende kommuneplan å fjerne hensynsone LNF slik at 
områdets status er i samsvar med konsekvensutredningens faktiske konklusjon. Ny kommuneplan 
2019 - 2031: Merknadsbehandling f. Hensynssone friluftsliv på Sandkollen justeres slik at den ikke 
omfatter det gamle sandtaket. 

Det må kunne stilles et berettiget spørsmål, hvilket formål ble hensynsone LNF fjernet for Sandkollen 
dersom bolig bebyggelse ved rullering denne kommuneplan ikke var formål? Dette i samsvar med 
konsekvensutredning. 

Konsekvensutredning utarbeidet av Sandefjord kommune. 



KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE AV INNKOMNE INNSPILL I OMRÅDER FOR BOLIG I 
SANDEFJORD KOMMMUNE I 77 https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer- 
og-rapporter/reguleringsplaner/gebyr/konsekvensutredning-ku-og-ros-analyse-av-innkomne- 
innspill.pdf side 76. 

Sitat; By- og tettstedsutvikling Det er ikke lukket noen langsiktig utviklingsgrense i dette området. 
Utviklingen innebærer en utvidelse av boligfeltet på Sandkollen i retning nordvest, og må regnes 
som en utvidelse av tettstedet snarere enn en arealutfylling. Området har likevel ingen viktig 
funksjon i dag og boliger anses som det mest riktige alternativet til dagens bruk. Området fremstår 
som lite verdifullt som LNF-område. 

Barn og unge Sandkollen er et småhusområde med mange barnefamilier. Nærområdet består 
imidlertid av store alternative skog- og lekeområder med høyere kvalitet enn det aktuelle området. 

Vannforekomster, grunnvann. Området har ingen brønner og begrenset grunnvannspotensial. 

Området har ingen kartlagte landskapsverdier og eventuell nedbygging vurderes heller ikke til å gi 
noen vesentlig negative landskapsvirkninger. 

Samlet vurdering: Området som foreslås omdisponert fra LNF til boligformål vurderes å ha lav 
verdi som LNF-område, og fremstår i så måte som et område som kan være egnet for boligbygging. 

Fylkeslandbrukssjefen anbefalte området omdisponert til boligutbygging i uttalelsene sak 564/84. 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan vil allmenhetens tilgang til de viktige natur områder Hjertås bli 
forbedret på samme måte det er vist i reguleringsplan for Dverdalåsen utbyggingen. Arealer til 
grøntanlegg ballbane og lekeområder vil inngå i reguleringsbestemmelser. Deler av skogen i nord i 
planområde B04 kan også bevares i reguleringsbestemmelsene som opparbeidet lekeareal for 
barn.CO2-ekvivalenter kan først beregnes når endelig reguleringsplan er utarbeidet. 

Avstand til sentrum. B04 har samme avstand til sentrum lik Moveien B30 og kortere avstand en 
Kroken-vest som begge er anbefalt utbygget. Ifølge innspill kart er avstand B04 2,5 kilometer til 
sentrum og ikke 3 kilometer slik det hevdes i konsekvensutredning. 

En forutsigbar liket i begrunnelse bør kunne regnes med fra alle politiske partier / myndigheter i en 
seriøs saksprosess. 

Saksforholdene er av en slik karakter at Planutvalget / hørings instanser anbefales å foreta befaring i 
området før det treffes endelige beslutning. 

MVH 

Arne Gundersen 

Vedlegg; Avtale 29.05.1995 , Kartverket 23.12.2019, Høringsuttalelse 1 okt.2019 ,Rambøll 
06.12.2019, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 19.12.2019,Statensvegvesen 19.12.2019,Rektor 
Unneberg skole 19.12.2019, E- post Jarle Hillestad 29.mai 2020. Avtale GEHA/sa (D3-934)U24 , Kart. 
Sak 564/84 Fylkeslandbrukssjefen. Sandefjord kommune ryddet grunn 22.09.22. Vestfold labb 
20.01.20 

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer-og-rapporter/reguleringsplaner/gebyr/konsekvensutredning-ku-og-ros-analyse-av-innkomne-innspill.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer-og-rapporter/reguleringsplaner/gebyr/konsekvensutredning-ku-og-ros-analyse-av-innkomne-innspill.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/planer-og-rapporter/reguleringsplaner/gebyr/konsekvensutredning-ku-og-ros-analyse-av-innkomne-innspill.pdf
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