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Viser til brev datert 26.09.2022 om at ny kommuneplan (arealdel) 2023-25 for Sandefjord kommune er lagt ut på 
høring. 
 
Som berørt grunneier ønsker jeg her å komme med merknader knyttet til endring av arealformål på mine 
eiendommer i Glea i tidligere Stokke kommune. De foreslåtte endringene mener jeg vil være til uforholdsmessig 
stor ulempe for meg. Jeg eier gnr/bnr 440/72, 440/76, 440/97, 440/105 og 440/83. Disse var tidligere regulert til 
fritidsbolig i en eldre reguleringsplan som har ble opphevet nylig.  Alle tomtene er nå regulert til fritidsbebyggelse i 
gjeldende kommuneplan.  
 
I forslaget til ny kommuneplan foreslås det å endre formålet på deler av mine eiendommer til friområde. Arealet 
avsatt til friområde stemmer imidlertid ikke overens med bebyggelse og veistruktur slik området ser ut idag, ei 
heller med eiendomsgrensene. Den foreslåtte endringen vil få store negative konsekvenser for meg og forslaget 
vil etter min mening og lokalkunnskap, heller ikke fungere tilfredsstillende som friområde for kommunens 
innbyggere. Kommuneplanens forslag viser at deler av 440/72 hvor det er oppført anneks og snekkerbod, og hele 
440/106 hvor det har stått en hytte siden 70-tallet, er foreslått omregulert til friområde. Videre er to av mine tomter 
blir delt i to av et friområde, stedvis svært tett på bebyggelsen (mindre enn 4 m på 440/72) og at en av mine 
eiendommer som idag er ubebygd (440/83) reguleres delvis til friområde og delvis til fritidsbebyggelse. Deler av 
kommunens forslag til friområde ligger videre på et sted hvor terrenget er svært bratt og hvor det ikke er 
hensiktsmessig å gå. Nord for 440/106 stiger terrenget bratt og det er ikke mulig å fortsette til toppen av 
Sundåsen denne veien.  
 



 
Illustrasjonen viser mine tomter med bygg markert med hvitt omriss, sammenstilt 
med forslag til KPA. Her ser man hvordan deler av tomtene som allerede er bebygd 
omreguleres og hvordan friområdet går svært tett på bygningsmassen.  
 
 
Såvidt jeg kan se av sammenligning av kart, er dette den samme geometriske formen som på arealet som var 
regulert til fellesarealer i den nylig opphevede reguleringsplanen fra 1969.  Fellesarealet ligger imellom og rundt 
mine tomter. Det virker som at arealet rett og slett er plassert feil i kartet: det er skalert opp og rotasjonen er ca 10 
grader feil, men selve formen er den samme.  



 
Illustrasjonen viser en sammenstilling av den opprinnelige reguleringsplanen til venstre og forslag til ny 
kommuneplan til høyre. Til venstre er mine tomter markert med hvit prikk siden eiendomsgrensene har endret seg 
noe siden opprinnelig plan. Til høyre er mine tomter markert med hvitt omriss. Her ser man tydelig at formen er 
den samme.  
 
Jeg har ingen motforestillinger mot at det som tidligere har vært regulert til fellesareal endres til friområde, men 
jeg ber om at kommunen plasserer friområdet rett iht gjeldende eiendomsgrenser. Den lille stripen som går opp 
langs adkomstvei til hyttene mine er rett nok regulert til fellesareal i den gamle planen, men dette er kun en grøft 
med liten rekreativ verdi. Det er også for bratt nord for mine eiendommer til at det er mulig å fortsette opp på 
toppen av åsen. 
 
Legger ved noen bilder som viser hvor bratt og trangt terrenget er. 
Bilde 9914: 440/106 sett fra naboeiendommen  
Bilde 6982: 440/106 
Bilde 1128: Fra 440/106 mot 440/72 
Bilde 6518: Fra 440/72 mot 440/106 
 



 
Fritidsbolig bygget ca. 1970 på Gnr/bnr 440/106 sett fra adkomstvei til nabo. 
 

 



Adkomst og gårdsplass gnr/bnr 440/106 
 

 
Utsikt fra adkomsten for gnr/bnr 440/106 
 



 
Adkomst forbi gnr/bnr 440/72 til 440/106. 

 
Med hilsen 
 
Anne Sofie Gjestrum 
 


