
HØRINGSINNSPILL KOMMUNEPLAN 

        Kodal 13.11.2022 

KOMMENTARER TIL FORSLAG OM Å TA UT «GALLISÅSEN» 

(HUKEN ØST I KODAL) 

I høringsutkastet til ny arealplan ser jeg at Huken øst, Gallisåsen, er foreslått tatt ut av arealplan som 

framtidig boligområde i Kodal. Vil derfor komme med dette høringsinnspillet for å være sikker på at 

besluttende myndigheter/politikere er godt kjent med hvilke miljøkrav arealet oppfyller, samt hvilke 

muligheter og kvaliteter arealet har for å legge til rette for et godt boligmiljø dersom arealet fortsatt 

blir en del av kommunens areal for boligutvikling. Det er igjennom flere år, bortsett fra i corona-

perioden, vært jobbet aktivt med planer for dette feltet, i samarbeid med Sandefjord kommune.  

Ønsker først å belyse hvilke kvaliteter Gallisåsen allerede har, og hvilke muligheter som kan bidra til å 
utvikle den til et miljømessig godt og framtidsrettet boligområde for Kodal og Sandefjord kommune. 

 I tillegg vil det vises til innsendte planer for adkomstvei, bolig-veier og gang/sykkelsti langs 

Gallisvannets østside. Planene er oversendt Sandefjord kommune, som etter noen justeringer nå skal 

være i henhold til kommunens veinormaler. (Referatført.) 

Avslutningsvis vil det foreslås et videre samarbeid med Sandefjord kommune (som tidligere foreslått i 

møter, referatført.) for å få gjennomført bygging av gang og sykkelstien gjennom deres område 

Huken. Dette vil kunne bidra til at også kommunen kan få løst ut Huken-området nordover.         

Dette er en løsning som, etter det jeg er kjent med, ikke er vurdert av arealplanavdelingen. 

Miljøkonsekvenser og beliggenhet: 

1. Området ligger nær fylkesvei 305, med offentlig transport mellom Andebu og Sandefjord. 

2. Området ligger ved-, og med utsikt og tilgjengelighet til Gallisvannet. 

3. Området er RPBA-godkjent, og vil kunne utvides sørover når behovet melder seg. 

4. Området er sjekket for fortidsminner av Vibeke Lia, fylkeskommunens avdeling for kulturarv. 

5. Gang/sykkelstien vil ligge langs Gallisvannets øst side og komme ut ved Stivannet. Den vil bli 

en gangvennlig adkomst uten nærliggende bilvei, samt at den vil bli en kjærkommen tursti 

for alle i Kodal som ønsker en utvidelse av Beverstien rundt Stivannet.           

Gang/sykkelstiens lengde fra Gallisåsen til barnehage/skole er ca. 1.400/1.600m. 

6. I tillegg til ovennevnte sti, ønsker vi å se på mulighetene for å «åpne» vannveien mellom 

Gallisvannet og Stivannet slik at det blir mulig å padle/ro mellom vanna. NB! Begge disse 

tiltakene er blitt forelagt/forespurt Sandefjord kommune tidligere, med positiv 

tilbakemelding.  

7. Gallisåsen har til dels lav bonitet, er ikke utsatt for flom, skred eller setningsskader. 

8. Anslagsvis tre dekar dyrkbart areal vil være nødvendig for å bygge adkomstveien til 

boligområdet. Adkomstveien vil være gunstig for å skjerme Gallisvannet for eventuell 

avrenning/forurensning fra tradisjonell kornproduksjon. 

9. Det skjerma arealet mellom adkomstveien og Gallisvannet kan tenkes brukt som   

«kolonihager» for interessenter i boligfeltet, dersom landbruksmyndighetene tillater det. 

10. Matjord som fjernes før vegbyggingen vil kunne bidra til oppfylling på nærliggende jordareal 

som i dag er vanskelig å bruke/drenere, og vil derfor kunne bidra til at arealet blir brukbart 

kornareal. 

 

 



Infrastruktur: 
Adkomstveien fra 305 og inn til feltet vil bestå av 200m nybygging, og 230m med utvidelse av 

eksisterende skogsbilvei; bredde 4m, veiklasse 7. Må utvides ca. 3m. (Se p8 over) 

Planlagt arealbehov for henholdsvis nybygging/utvidelse er 2da/0,7da. (Se p8 over) 

Oppsummering veg: 

Ca. 3da dyrkbart areal vil gå med for å få åpnet et RPBA godkjent areal, og framtidig areal for 
boligbygging. Anslagsvis 250-300da. Samtidig vil landbruksarealet nær vannet kunne skjermes bedre 
for forurensing fra landbruket. 

Vann/avløp: 

Ser nå at Sandefjord kommune har vedtatt en VA-plan i nov 2021. Siterer fra kap. om 

«ringledninger»: 

«Nedenfor listes noen områder hvor det er behov for oppgradering og sammenkopling. De øverste 

på listen prioriteres først, og det settes av årlig sum på 4 mill. til å bygge ringledninger og 

sammenkople vannforsyningen.» 

1. Kodal-Stokke 

2. Skravestad-Bogen 

3. Storevar-Bogen 

Osv. (i alt 10) 

Opparbeiding/utvikling av Gallisåsen vil ligge gunstig til i forhold til sammenkobling/ ringledning 
Kodal-Stokke. Videre vil det kunne bedre vannsikkerheten ved å sammenkoble fra dette felt via 
Huken til Smørfatet/Rismyrfeltet hvor VA-anlegget allerede er klargjort for tilførsel til Huken.  

Oppsummering: 
Det kan være uheldig for Kodal sentrums utvikling dersom videre utbygging av boligområder 
orienteres sydover mot Sandefjord. Det er viktig for vekst i Kodal å få utvidelsen orientert nordover; 
Gallisåsen/Huken er områder som vil binde Kodal som sentrum mer sammen. Det har de siste årene 
vært utbygging nordover, i Wikes vei og på Eikholt. Bebyggelsen og sentrum vil da skape en ramme 
rundt våre to vann. Sentrums-bebyggelsen vil da bli mer samlet med eksisterende og nye boliger. 
Likevel innenfor gangavstand til sentrum, skole og barnehage. Sentrum vil også da orienteres 
nærmere kirken. 

Utbygging av Gallisåsen vil muliggjøre plassering av gang/sykkelsti i naturlige og flotte omgivelser; 

mindre forurensninger og biltrafikk. Våre nåværende boligfelt viser tydelig at bruk av adkomstveiene 

til gang/sykkel er svært uheldig som eneste adkomst, og vanskeliggjør videre utbygging av disse. 

Videre vil denne utbyggingen av Gallisåsen, med infrastruktur (vei-vann og avløp), etter hvert 

muliggjøre åpning av Huken-feltet, Sandefjord kommunes eiendom. 

Håper på videre samtaler med Sandefjord kommune. 

Med vennlig hilsen 

Osmund Osmundsen 

E-post osmundo@online.no   
Mobil 90570126 
 
NB! Konsekvensutredning/områdebeskrivelse fra oktober 2015, ( Arealet blir godkjent for framtidig 

boligbygging), samt plan for adkomst, bolig-veier og gang/sykkelsykkelsti er vedlagt innsendt e-post. 

  

mailto:osmundo@online.no
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Andebu kommune
Huken øst, H1 - nytt boligområde
Areal 138.3 daa
28.10.2015



H1 – «Huken øst» 
GNR/BNR 

100/1, 3 og 14 

NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område 
 
ØNSKET FORMÅL: Bolig 

 Arealstørrelse: 
 
Ca. 138 daa 

 

 
DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: 
Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350 daa som ble spilt inn til kommuneplanrulleringen av 
Osmund Osmundsen (grunneier gbnr 100/1), Åge Edvardsen (grunneier gbnr 100/3) og Sandefjord KFUM 
(grunneier gbnr 100/14). 
 
Det aktuelle arealet ble konsekvensutredet med innspillsnummer K11, men kun deler av det innmeldte 
området, ca. 100 daa på gbnr 100/1 som ble konsekvensutredet. Ved 1 gangsbehandling av kommuneplanen 
vedtok kommuneplanutvalget å ikke legge K11 på høring. I etterkant av høringen, vedtok imidlertid 
kommuneplanutvalget (i møtet 29.09.15) at et vesentlig fremtidig boligareal skulle flyttes fra K15 til K11.  
 
Utvalget ba rådmannen gjøre en helhetlig vurdering av arealet innenfor langsiktig utviklingsgrense i RPBA på 
Huken. Rådmannen har befart området sammen med grunneier Osmundsen. Forslaget som nå 
konsekvensutredes har en annen arrondering enn det opprinnelige forslaget. Rådmannen har lagt vekt på at 
området skal kunne ses i sammenheng med det pågående planleggingsarbeidet for Rismyr/Huken. Ved 
avgrensning har rådmannen vært opptatt av å holde mulighetene åpne både for adkomst via planlagt vei i 
nevnte reguleringsplan, men også en mulig framtidig vei fra fv 305 nord for Gallisvannet.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
FORHOLDET TIL REGULERINGSPLAN FOR RISMYR/HUKEN OG RPBA: 

Reguleringsplanen for Rismyr/Huken er ikke endelig vedtatt. 
Slik planen nå foreligger, fordrer den vesentlige 
investeringer ift. infrastruktur (vei, GS/fortau og flere 
kryssutbedringer). Det aktuelle området på «Huken øst» vil 
kunne utgjøre en forlengelse av boligområdene og kunne 
bidra til et spleiselag ift. infrastruktur. Store deler av de 
aktuelle arealene, pluss et større areal i syd, ligger innenfor 
den langsiktige utviklingsgrensen i Regional plan for 
bærekraftig arealpolitikk (RPBA).  
 
Den planlagte samleveien i reguleringsplanen for 
Rismyr/Huken vil trolig kunne videreføres (i en eller annen 
form) inn i det aktuelle området dersom det skulle være 
hensiktsmessig.  
 
Figuren under viser «RPBA-streken», dvs. de arealene som 
ble pekt på ved fastsettelse av langsiktig utviklingsgrense i 
RPBA-arbeidet. Formålet med dette arbeidet var å tenke 
boligpolitikk i et langsiktig perspektiv (fram til 2040).  
 
 

 
 
Det foreslåtte arealet på «Huken øst» omfatter i 
denne kommuneplanperioden kun deler av RPBA-
området, men det omfatter også ca. 70 dekar 
utenfor «RPBA-streken» i nord. Bakgrunnen for 
dette er at kommunen ikke ønsker adkomst til 
RPBA-arealene fra syd (Årfuglveien/Jerpeveien). 
Det er nå mer aktuelt å løse ut framtidig trafikk 
fra «Huken øst» via ny samlevei som reguleres i 
plan for Rismyr/Huken. Et annet alternativ er via 
ny vei fra fv 305 nord for Gallisvannet. Begge 
muligheter bør holdes åpne på dette stadiet. 
Uansett, for å ta høyde for en fornuftig veiføring 
inn til «Huken øst», mener rådmannen at det vil 
være nyttig å omdisponere noe areal lenger nord 
enn det som er vist i RPBA.   
 
 
 
 
 

 



Konsekvensutredning: 

Vurdering 
Verdivurderingen/vektingen er ment å gi en indikasjon på konfliktnivå. 
 
Vekting:  -3 (stor negativ konsekvens) til + 3 (stor positiv konsekvens). 
Grønn farge:  Positiv konsekvens 
Gul farge:  Usikker eller svak positiv eller negativ konsekvens 
Rød farge:  Negativ konsekvens 
 

 

Vurderingstema Vekting Kommentar  

Miljø    

Landskap -1 Deler av området ble hugget for ca. 10 år siden og 
har ikke blitt plantet på nytt pga. tidligere signaler 
om mulig utbygging. Området fremstår som et fint 
naturområde i dag med spredt og variert 
vegetasjon, inkl. blåbær-/tyttebærlyng.  
 
En utbygging vil synes relativt godt fra fv 305 og 
Gallisvannet, men trolig ikke fra Kodal sentrum. 
Mulighet for naturtomter og bevaring av lommer 
med naturlig terreng bør vurderes.  

Kulturminner/kulturmiljø 0/-1 Det er registrert et kulturminne i området; Byvei 
for Gallis og Gjein. Noen steingarder synlig i 
terrenget. 

Landbruk/jordvern/skogbruk -1 Ikke dyrket mark. Nibios kart viser at det innenfor 
området er varierende bonitet. De nordre og vestre 
delene av har høy bonitet, men det er også 
vesentlige arealer med middels eller lav bonitet. En 
omdisponering til boligformål vil like fullt medføre 
bortfall av et mulig skogbruksareal.  

Naturverdier/biologisk 
mangfold, grønnstruktur 

0/-1 Ingen særskilte registreringer eller verdier i 
naturbasen. Generell negativ konsekvens for 
biodiversitet ved omdisponering fra naturområde 
til boligformål.  

Forurensning og støy 0 Ingen/ubetydelig endring. 

Friluftsliv og rekreasjon +1 Det er registrert en sti N-S gjennom området. To 
stier ved Gallisvannet SV – NØ retning, hvorav en 
innenfor utredningsområdet. Ved utvikling vil det 
være mulig å planlegges gode grøntarealer mot 
Gallisvannet og forbedre tilgjengeligheten til 
vannet og oppgradering av stiene rundt dette. 



Samfunn    

Transport -2 Med en arealutnyttelse på ca. 1,5 bolig pr daa. Vil 
området kunne gi ca. 200 nye boliger. Man kan 
anta at området vil kunne generere ca. 1000 
daglige turer. Områdets beliggenhet og topografi 
tilsier en høy bilandel, men det er mulig å 
planlegge snarveier for gående/syklende mot 
Kodal sentrum.  
 Teknisk infrastruktur +1 Utbyggingen vil ikke medføre spesielle utfordringer 
for kommunen, men kan derimot støtte opp om de 
grep som må tas ifm. Rismyr/Huken-utbyggingen i 
forhold til vann, avløp og vei. Detaljerte løsninger må 
avklares gjennom planleggingen.   

Befolkningsutvikling og tjenestebehov +1 Et nytt boligområde vil ikke tilføre økt 
tjenestetilbud fra det offentlige. Området har 
potensiale for småhusbebyggelse og vil kunne 
tiltrekke seg attraktive befolkningsgrupper slik som 
småbarnsfamilier og styrke elevmassen til Kodal 
skole.  

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 0 Ingen/ubetydelig endring. Moderate/lave 
radonverdier. Hovedsakelig fjell i dagen/tynt dekke. 
Ingen registrerte farer på NVEs kartportal. 

Forholdet til strategisk arealbruk i 
kommunen 

+2 En eventuell utbygging vil bygge opp om 
lokalmiljøet, skolen og idrettslaget i Kodal. Et nytt 
boligområde på «Huken øst» vil bygge opp under, 
og trolig kunne bidra til realisering av den planlagte 
utbyggingen på Rismyr/Huken. Det aktuelle arealet 
ligger i hovedsak innenfor RPBA-grensen og er en 
del av et større areal som er pekt på i et langsiktig 
perspektiv (fram til 2040). 
 

Bomiljø/bokvalitet/UU/Folkehelse +1 Området har mange gode kvaliteter og stort 
potensial som framtidig bomiljø. Gode solforhold 
og flott utsikt fra store deler av området. Nærhet 
til rekreasjonsområder, skole, service, osv. Litt 
lavere positiv verdi fordi noe støy fra Hasås sag på 
motsatt side av Gallisvannet ikke kan utelukkes. 
 Barn og unge +1 Kan bli et fint oppvekstområde. Nærhet til naturen, 
Gallisvannet, andre boligområder, skole og 
idrettsaktiviteter. Ingen tegn på aktiv bruk av 
området til lek/aktiviteter i dag. Området blir med 
tilgjengelig som uteoppholdsområde ved 
utbygging. Trafikksikker skolevei lar seg gjøre og 
bør sikres gjennom fremtidig planarbeid.  

Trafikksikkerhet 0/+1 Må vurderes i planarbeidet. En omdisponering vil 
øke muligheten for å få på plass gode løsninger for 
myke trafikanter. Skolevei, se over. Gode 
muligheter for snarveier for gående /syklende. 

 



 
SUM 

Overordnete føringer Vekting: +2,5 
 
 

Rådmannens vurdering: 
Området har en strategisk og god beliggenhet i forhold til å bygge opp om tettstedet Kodal og den lokale skolen 
og idrettslaget. Området har stort potensial i forhold til å bli et godt bomiljø, og et flott sted for barn og unge å 
vokse opp. Nærheten til naturen, Gallisvannet, gode sol- og utsiktsforhold er alle positive elementer for et 
framtidig boligområde.  
 
I forhold til teknisk infrastruktur vil utbyggingen trolig ikke medføre spesielle utfordringer for kommunen, tvert 
om kan den bidra til å støtte opp om de grep som må tas ift. vann, avløp og vei ifm. Rismyr/Huken-utbyggingen.  
 
De negative konsekvensene ved en omdisponering vil først og fremst være økt biltrafikk/transportbehov, men også 
negative konsekvenser for landskap, natur og skogbruk som følge av at et natur-/skogsområde bortfaller.  
 
Som det fremgår av konsekvensutredningen vil en omdisponering av «Huken øst» fra LNF til boligformål være i 
tråd med intensjonene i RPBA-arbeidet. En omdisponering av dette arealet vil holde muligheten åpen for å på 
sikt forlenge boligområdet sydover, i tråd med intensjonen i RPBA.  
 
Fornuftig adkomst til området må avklares gjennom et fremtidig reguleringsarbeid. Man bør forsøke å utnytte 
eksisterende steingarder og deler av eksisterende vegetasjon som positive elementer i et fremtidig boligområde.  
 
Ved fremtidig planlegging bør man tilstrebe å etablere gode felles grønt/uteoppholdsarealer ned mot 
Gallisvannet, og forbedre tilgjengeligheten til vannet og oppgradering av stiene rundt dette. Med bakgrunn i dette 
foreslås arealene innenfor byggeforbudssonen mot Gallisvannet ikke omdisponert til boligformål, jf. kartutsnitt.  
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