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Sandefjord kommune, 

Arealplanavdelingen. 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL {2023 - 
2035) 8-32 - UTTALELSE FRA ANNE GRO L. 
WROLDSEN 
BAKGRUNN: 

Dette gjelder gjentatte søknader fra eieren av gbnr. 80/7 om regulering av et ca. 9.5 mål 
skogsområde på Helgerød til boligformål. 

Grunneieren mener seg berettiget ti l å få omregulert dette området på bakgrunn av 
historikken til arealdisponeringen i området, og det som har skjedd fra 1975 og fram til i dag. 

Det var nåværende grunneiers familie som i sin tid solgte deler av denne eiendom i to 
omganger til bruk for Helgerød Idrettspark, først i 1975 og senere i 1980. I den førbindelse 
var det åpenbart at selgerne så for seg en boligutbygging på restarealet. Noe av det fant 
også sted ved at byggmester Odvar Johannessen bygde ut noen tomter ved Årøveien. Men 
selgeren tok både ved kjøpet i 1975 og 1980 forbehold om adkomst t i l  restarealet ca. 9.5 da 
ved tinglysing av rett ti l adkomst ti l dette arealet. 

I 1987 fremmet grunneieren et forslag til reguleringsplan for området med boliger, 
utarbeidet av arkitekt Arve Austad, men dette ble ikke godkjent, denne gangen på grunn av 
flystøyen fra Sandefjord lufthavn. Dette er som kjent falt bort i dag. 

Wroldsen fremmet også til kommuneplanens arealdel en søknad i 2014, men uten at det 
lykkes å få omgjort arealet fra LNF-område til boligformål. l ike etter ble det, til hennes 
overraskelse godkjent et større boligfelt rett nord for hennes eiendom, Solkollen. Dette 
området er i dag under utbygging, uten at det hindrer utnytting av hennes område. 

KOMMUNENS VURDERING AV OMRÅDET: 



I forbindelse med grunneierens innspill ti l kommuneplanens arealdel har kommunen foretatt 

en vurdering av området. Her fremgår det at området er et «attraktivt boområde i 

Sandefjord med et godt utviklet nærmiljø, umiddelbar nærhet ti l sjøen og flotte turområder i 

naturskjønne omgivelser». Videre fremgår det at «man kan se for seg en løsning med 

vestvendt bebyggelse som følger de topografiske forholdene på tomten.» Kommunen har 

også vurdert eventuelle arealkonflikter i området og konkluderer med følgende: Realisering 

av bolig innenfor området vil i liten grad komme i konflikt med nevnte arealhensyn». 

Kommunen konkluderer også med at området ligger gunstig t i l  i forhold til kollektiv trafikk 

og nærhet t i l  Helgerød skole (1 km) og naturlig nok idrettsanlegget. 

HVORFOR IKKE BOLIGOMRÅDE ? 

Det føles svært urettferdig for eieren av gbnr.80/7 at hun nå blir avspist med å holde 

friområde for de som nå bygger ut dette området, mens hennes eiendom i sin tid sørget for 

at Helgerød fikk en idrettspark. Ikke nok med det, men hennes forgjengere sørget også ved 

salget av idrettsanlegget for å sikre adkomsten til restarealet. Et areal de forutsatte å 

bebygge. 

Wroldsen er klar over den nye tid med krav om sentral bosetting, men områdene på 

Solløkka/Helgerød bygges i dag ut med mye boliger og det er uforståelig at ikke dette ca. 9.5 
da store området ikke kan utnyttes til boligformål. 

ET FORSLAG: 

Dette området av kommunen er uten tilbud t i l  eldre som fortsatt ønsker å bo i nærmiljøet, 

men flytte t i l  en enklere bolig. Vestskråningen av gbnr. 80/7 egner seg godt ti l konsentrert 

blokkbebyggelse med adkomst fra Årøveien. Dette vil gi et godt tilbud t i l  eldre i området 

som fortsatt ønsker å være en del av dette etablerte lokalsamfunnet. 

KONKLUSJON: 

Kommunestyret bør i sin endelige behandling av kommuneplanens arealdel (2023-2035) 

regulere gbnr. 80/7 til boligformål, gjerne med underformål - eldrebolig. 


