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Svein Stolpestad 

Prestegårdsveien 6 

3216 Sandefjord 

 

 

 

 

 

Sandefjord Kommune 

v/David Bakke Haugen, Planlegging og miljø 

 

 

11.11.2022 

 

Høringsinnspill: Ny kommunplan (arealdel) 2023-2035 

Jeg viser til arealplanen og spesielt til området Prestegårdsveien, benevnt B8 eller F8. Jeg har fire 

innspill som jeg ønsker besvart og inkludert i planen: 

1. Antall enheter registrert i Prestegårdsveien er feil 

Kommuneplanen beskriver en logikk for å beregne mulig fortettingpotensial i et område. Det benyttes 

4 enheter per dekar som gir et maksimalt antall enheter for området på 56. Antall enheter som  

allerede er i området blir ftratukket, administrasjonen angir 44. Potensialet angis til 12 enheter. 

Det må anføres; 

• 44 enheter allerede i området er feil. Det korrekte antall er 51 eller 47, avhengig av om man 

teller angitte tall i Kartverket eller teller de faktiske enheter som er der. Fortettingspotensialet 

er derfor 5 eller 9. 

 

2. Det må redegjøres for hvordan 16 nye enheter allerede er godkjent 

Administrasjonen har anbefalt at Prestegårdsveien 2 bygges ut til leilighetsbygg med 16 enheter. 

Dette ble etterfulgt og vedtatt av formannskapet. Dette antallet overstiger fortetningspotensialet i 

området (se punkt 1 over). 

Det må anføres; 

• Kommuneplanen må redegjøre for logikken hvordan 16 enheter passer inn i området hvor 

maksimalt potensiale er 9 eller 5 (se punkt 1 over). 

• Kommuneplanen må oppdateres til å inkludere disse 16 nye enhetene i oversikt over 

eksisterende antall enheter. Netto tilvekst blir 12 eller 14, avhengig av om man teller angitte 

tall i kartverket eller faktiske enheter som blir erstattet. 

 

3. Status for omtalt byggeprosjekt i Prestegårdsveien 5 må beskrives. 

Kommuneplanen nevner prosjekter «under arbeid» i Prestegårdsveien. Dette er ikke videre beskrevet 

men omfatter Prestegårdsveien 2 og 5. Førstnevnte er ferdighbehandlet gjennom full prosess med 

høring og vedtatt av formannskapet. Sistnevnte (dvs Prestegårdsveien 5) er kun et varsel om 

reguleringsplan fra august 2021, med ingen videre offentlig saksgang eller kommunikasjon. 

Det må anføres: 

• Kommunplanen må redegjøre for status på prosjektet i Prestegårdsveien 5. Dette er spesielt 

viktig da punkt 1 og 2 over viser at «fortettingspotensialet» allerede er overskredet. 
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4. Formannskapets vedtak om begrensninger må tydelig fremgå i planen. 

I formannskapsmøtet 6 sptember ble det vedtatt at Prestgårdsveien (B8) skulle endre status fra 

«blått» til «oransje», det vil si krav til reguleringsplan ved søknader om mer enn 6 enheter. 

Det må anføres; 

• Prestegårdsveien skal ikke inngå i områder som er «spesielt egnet for fortetting».  

• Området skal i kartskisser merkes med fargen oransje.  

• Det skal tydelig beskrives at enhver søknad som innebærer mer enn 6 enheter krever egen 

reguleringsplan. 

*** 

 

De ovenstående punktene må reflekteres i Kommuneplanen da denne danner grunnlaget for politisk 

beslutning. Den må derfor være korrekt, presis og etterrettelig. 

 

  

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Svein Stolpestad / Sissel Bergwitz-Larsen 

Prestegårdsveien 6 

3216 Sandefjord 

 

Mob: 90 77 04 89 

e-post: svein.stolpestad@gmail.com 


