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Sandefjord kommune 

                  
post@sandefjord.kommune.no  
 

         

 

Bulk Danebuåsen – Høringsinnspill kommuneplan 

Vi viser til kunngjøring av offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel for 
Sandefjord kommune 2023 – 2035 med frist for uttalelse satt til 14. november 2022. 
 
Innledning  
 
Bulk Industrial Real Estate AS (BIRE) er en del av Bulk Infrastructure-konsernet, som 
utvikler og forvalter næringseiendom, fibernett og datasentre. BIRE er en av Norges 
største utviklere av industri-, lager- og logistikkbygninger. Vi har i dag 
grunneierinteresser på Danebuåsen, hvor vi i 2021 ervervet gnr./bnr. 155/74, 78-89, 
91-93, 95-98 (Sandefjord) samt gnr./bnr. 2046/60, 64-73 (Larvik). Vi jobber nå med å 
justere område- og detaljreguleringene på Danebuåsen og har ambisjoner om å 
utvikle Vestfolds mest attraktive næringsområde i årene framover. 
 
Vi har videre valgt å gi uttalelse til tre spesifikke forslag til bestemmelser. 
 
Uttalelse til punkt 1.2 i bestemmelsene 
 
I forslag til punkt 1.2 i bestemmelsene forsøker kommunen å presisere forholdet 
mellom arealdelen og tidligere vedtatte reguleringsplaner. I punktet presiseres 
forholdet mellom arealdelen og «eldre reguleringsplaner», som kommunen definerer 
som «reguleringsplaner eldre enn tre år». Dette forholdet er detaljert beskrevet i 
underpunktene. Vi kan imidlertid ikke se at kommunen presiserer hvordan «nye» 
reguleringsplaner vedtatt mellom 0 og 3 år før arealdelen skal forholde seg til 
arealdelen. Dette bør presiseres. 
 
Uttalelse til punkt 1.6.2 bestemmelsene 
 
I forslag til punkt 1.6.2, bokstav c foreslår kommunen å sette byggegrense mot E18 til 
50 meter. BIRE støtter dette forslaget, som blant annet vil åpne for en bedre utnyttelse 
av avsatte næringsarealer. Dette vil være i tråd med nasjonale og regionale føringer 
om arealbruk, blant annet god samfunnsøkonomi gjennom bruk av arealer ved 
eksisterende, overordnede veier og annen teknisk infrastruktur. 
 
Uttalelse til punkt 1.10 bestemmelsene 
 
I forslag til punkt 1.10 foreslår kommunen parkeringskrav for bil og sykkel. BIRE er 
opptatt av at parkeringskrav er knyttet til virksomhetens reelle behov. Når det gjelder 
lager/produksjon/verksted/kontor utenfor sentrum foreslår kommunen minimum 1 
sykkelparkeringsplass per 100 m². Dette er etter BIREs oppfatning et altfor høyt krav, 
som i enkelte prosjekter innen lager/industri vil kunne resultere i voldsomme 
parkeringskrav, helt uten kontakt med det reelle behovet. Kommunen velger i 
bestemmelsen å stille samme krav til lager og kontor, til tross for at disse to 



 

Bulk Industrial Real Estate AS | Karenslyst allé 53, N - 0250 Oslo, Norway | Phone: +47 47 80 70 00 | E-mail: post@bulk.no | bulk.no 

arealformålene normalt har et svært ulikt antall ansatte og besøkende per 100 m². For 
et kombinasjonsbygg på 20 000 m², vil kravet føre til etablering av 200 
sykkelparkeringsplasser. Det er ikke uvanlig at et kombinasjonsbygg på 20 000 m² vil 
ha ca. 50 ansatte. Kravet vil da føre til fire sykkelparkeringsplasser per ansatt, noe 
som er unødvendig arealkrevende og fordyrende. 
 
BIRE ber om at kommunen differensierer krav til sykkelparkering for næringsformål og 
senker kravet til industri/lager vesentlig. For eksempel 0,5 sykkelparkeringsplass per 
ansatt vil være bedre tilpasset det reelle behovet. Alternativt bør det åpnes for at de 
generiske kravene kan fravikes dersom det kan dokumenteres at det reelle behovet er 
lavere, for eksempel ved å dokumentere antall ansatte. 
 
Videre kommunikasjon  
 
BIRE stiller seg til disposisjon som diskusjonspartner dersom Sandefjord kommune 
ønsker samhandling med næringsaktører ifm. rullering av arealdelen. 
 
Eventuelle spørsmål til innspillet kan rettes til BIRE v/Jørgen Langgård på telefon: 938 
38 271 eller epost: jorgen.langgard@bulk.no.  
 
Vennlig hilsen,  
 
Jørgen Langgård  
Planning Director, Industrial Real Estate 


