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NORDRE KULLERØD 9 
Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel 
 

 
På vegne av Torp Lagerbygg Invest AS anmoder vi om at kombinert bygge- og anleggsformål som bl.a. 

omfatter Nordre Kullerød nr. 9, utvides østover jf. fig. 2 (gjeldende kommuneplan med tiltakets ytre grense 

påført) i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Alle andre soner (LUG etc.) justeres 

tilsvarende. 

 

Enwa PMI AS (Enwa) er leietakeren på området. Enwa har 125 ansatte. Enwa er en entreprenør som har 

utviklet seg i Sandefjord gjennom mange 10-år. Enwa har hatt sine lokaler på Nordre Kullerød siden 2005 og 

har på grunn av stort oppdragsvolum nå behov for større arealer. 

 

Torp Lagerbygg Invest AS har satt i gang en prosess for å legge til rette for en utvidelse av eiendommens 

utendørs lagringsareal. Konklusjonen så langt er at er at arealbehovet er større enn det gjeldende planer 

åpner for. Eksisterende utendørs lagringsareal ligger øst for eksisterende næringsbygg. Av hensyn til 

tilgjengelig areal er det beste alternativet å utvide arealet østover.  

 

 

GENERELL INFORMASJON 

 

Forslagsstiller: 

Torp Lagerbygg Invest AS, Nordre Kullerød 9, 3241 Sandefjord 

Kontakt: Jan-Eirik Berntsen, e-post: jeb@listerforvaltning.no, mob.: 91 76 96 80 

 
Navn på plankonsulent: 

Spir Arkitekter AS, Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg 

Kontakt: Stine Skogheim Madsen, e-post: stine.m@spir.no, mob.: 41 69 46 70 

 

 

 

MATERIALE 

 

Presentasjon av prosjektet/tiltaket 

Enwa ønsker å vokse «der de er». 

 

Enwa har i dag et utendørs lagringsareal på ca. 10 000 m2. Deler av dette arealet vil bli brukt til et framtidig 

lager /produksjons-bygg på ca. 1 200 m2. Det er også sannsynlig med en utvidelse av kontorbygget. 

 

Utvidelsen av uteareal vil gi en økning på 7 600 m2.  
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Figur 1 Situasjonsplan utvidelse, Marthinsen & Duvholt AS 
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Grunneiere og rettighetshavere 

Torp Lagerbygg Invest AS eier Nordre Kullerød 9 samt tilliggende eiendommer omkring, dvs. gbnr.: 34/114, 

105, 78, og 79, samt 25/52 og 54. Foreslått utvidelse mot øst vil ligge innenfor gbnr.: 25/54. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Gjeldende kommuneplan 

Nordre Kullerød 9 er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål på arealdelen. Mot øst grenser 

byggeområdet til formålet Grønnstruktur – framtidig og LUG – langsiktig utviklingsgrense. Eiendommen 

omfattes av hensynssone H220 (gul støysone) og hensynssone H560 (bevaring naturmiljø).  

 

Høringsforslag ny kommuneplan 

I høringsforslaget til ny kommuneplan er det kommet inn en ny hensynssone for friluftsliv som blant annet 

omfatter eksisterende lagringsarealer øst på eiendommen (og også eksisterende bebyggelse på noen av 

naboeiendommene). Denne hensynssonen er sammenfallende med temakart friluftsliv fra kommunens web-

kart.  

 

 
Figur 2 Gjeldende kommuneplan med tiltakets ytre grense påført 
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Figur 4 - Utsnitt fra kommunens web-kart for høringsforslag for ny 

kommuneplan inkludert foreslått utvidelse av utendørs 

lagringsareal 

 

 

 
Figur 3 - Utsnitt fra kommunens web-kart for gjeldende 

kommuneplan inkludert foreslått utvidelse av utendørs 

lagringsareal 

     

 

 
Figur 5 - Utsnitt fra kommunenes web-kart for høringsforslag ny kommuneplan inkl. polygon for temakart friluftsliv 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Reguleringsplanen for Kullerød Nord 34/1 m.fl. (PlanID 3804 20000008) ble vedtatt 14.12.2000. Deler av 

eiendommens østre område er ikke omfattet av denne. 
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Interessekonflikter 

Mulige interessekonflikter ifølge kommuneplanens temakart antas å kunne være knyttet til friluftsliv/tursti og 

naturmiljø (viltkorridor).  

 

Friluftsliv/tursti 

Vi kan ikke se at det er spesielle friluftslivsinteresser som blir berørt av tiltaket. 

 

Naturmiljø 

Det går vilttrekk øst og nord for området. Notat «Viltvurdering» fra Asplan Viak beskriver blant annet:  

 

«(…) Basert på kunnskap om viltartene og tiltakets utforming, vurderes det at trekket i stor grad vil 

opprettholde sine vesentlige funksjoner. Den planlagte utvidelsen ser ut til å ligge utenfor trekk-

korridoren forbi Nordre Kullerød, og vil verken medføre midlertidige eller permanente inngrep i denne 

(figur 7). Det anses derfor som usannsynlig at trekket opphører eller blir varig svekket som følge av 

tiltaket. Viltet som trekker gjennom dette området må være vant til å ferdes i smale trekk-korridorer 

nær tettbebyggelse og industriområder, samt å krysse åpent åkerlandskap og bilveier. Tiltaket vil 

således heller ikke tilføre en ny type forstyrrelse. I henhold til Miljødirektoratets veileder for miljøtema 

(M-1941, 2020) vurderes det at tiltaket vil medføre ubetydelig endring på vilttrekket (ingen eller 

uvesentlig virkning på kort eller lang sikt). 

 

Konsekvensgraden av tiltaket avdekkes ved å kombinere vilttrekkets verdi og tiltakets påvirkningsgrad 

i konsekvensvifta(se M-1941). Middels verdi kombinert med ubetydelig endring gir konsekvensgraden 

ubetydelig miljøskade for lokaliteten i permanent tilstand. (…)» 

 

Se vedlagt Notat «Viltvurdering» for ytterligere detaljer om dette.  

 

 

 
Figur 6 - Utsnitt fra kommunens web-kart for viltkorridor 

Trafikkøkning 

Tiltaket innebærer kun utvidet areal for intern lagring og vurderes å ikke medføre vesentlig økt trafikk og støy.  

 

 

Begrunnelse for foreslått justering av kommuneplanens arealdel 

En utvikling av eksisterende næringsområde er i samsvar med kommunens arealstrategi som blant annet går 

ut på å utvikle Fokserød/Torp som et regionalt næringsområde. En utvikling av området er også i samsvar 
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med kommunens overordnede mål (kapittel 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst): Fremme varig, 

inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Klimafotavtrykket 

blir lavt fordi tiltaket er planlagt med balanse mellom det som skal fjernes og det som skal fylles opp. Det 

ventes ubetydelig massetransport ut og inn av anleggsområdet.  

 

Utvidelsen vil medføre at en del fjell i dagen må fjernes, samt noe oppfylling mot øst. Se vedlagte 

illustrasjoner. Mot øst vil fortsatt et vegetasjonsbelte langs Torpveien beholdes. Fyllingen er planlagt slak (1:2) 

og vil beplantes for å få en vegetasjonsskjerm med god dybde mellom næringsområdet og veien. Dette 

spesielt av hensyn til eventuelle dyr i området.  

 

Basert på viltnotat utarbeidet av Asplan Viak 11.11.2022 vurderes det at det regionalt viktige vilttrekket kan 

bli noe negativt påvirket på grunn av forstyrrelser i anleggsfasen, men utvidelsen har trolig ubetydelig 

miljøskade i permanent situasjon. Utvidelsen medfører ikke vesentlig økning i den samlede belastningen som 

områdets vilt er utsatt for. Det er foreslått noen forslag til avbøtende tiltak fra Asplan Viak mht. anleggsfasen. 

 

Oppdragsgiver vil påpeke følgende: 

Enwa er en viktig bedrift for Sandefjord med 125 arbeidsplasser. Behovet for utvidet utendørs lagringsareal er 

avgjørende for at Enwa kan fortsette å ekspandere sin virksomhet på eiendommen. Enwa designer og bygger 

bl.a. store vannverk og avløpsanlegg. Kapasiteten til å produsere/prefabrikkere og mellomlagre de store 

fysiske volumene som rørsystemene utgjør er blant kriteriene for å vinne konkurransen om slike kontrakter. 

Enwa har de seneste årene ansatt mange ingeniører som har gitt ny kompetanse til bedriften. Mye av det 

økte plassbehovet skyldes at Enwa nå er kommet inn i en ny utviklingsfase og er etablert i et marked med 

store muligheter.  Enwa erfarer også at «just in time» ikke er så lett lenger. Varer må bestilles i god tid og 

lagres før bearbeiding. På grunn av anleggsprosjektenes størrelse er også tiden for all prefabrikasjon lang. På 

anleggsplassene er målet fortsatt at materiell skal ankomme «just in time». For å være sikre på å klare 

nettopp det må Enwa planlegge og produsere med «just in case» i tankene. I høringsforslagets 

planbeskrivelse pekes det på at eksisterende næringsarealer bør utnyttes bedre. Tiltaket som Enwa ønsker å 

gjennomføre i samarbeid med grunneier er nettopp en effektivisering av eksisterende industriareal. Utvidelsen 

har stor samfunnsmessig nytte-verdi og innebærer lite berørt areal. All infrastruktur er allerede på plass.  

 

 

 

 

Med bakgrunn i overstående anmoder Spir Arkitekter AS pva. Torp Lagerbygg Invest AS om at kombinert 

bygge- og anleggsformål som bl.a. omfatter Nordre Kullerød nr. 9, utvides østover jf. fig. 2 (gjeldende 

kommuneplan med tiltakets ytre grense påført), samt at alle andre soner (LUG etc.) justeres tilsvarende, i 

forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Spir Arkitekter AS 
 

 

 
 

 
 

Stine Skogheim Madsen  

41 69 46 70 / stine.m@spir.no  
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Bakgrunn 

I forbindelse med ønsket utvidelse av industriområde på Nordre Kullerød, er det foretatt en 

vurdering av tiltakets påvirkning på vilttrekk i området. 

Metode 

Det er gjennomført en forenklet konsekvensutredning, basert på eksisterende informasjon for vilt 

og gjeldende metodikk for konsekvensanalyser. Informasjon om forholdene for vilt er hentet fra 

viltnotat utarbeidet i forbindelse med høydebasseng på Gjøgri og Husåsen (Asplan Viak 2020), som 

berører samme trekk, samt en ny gjennomgang av tilgjengelig informasjon i offentlige databaser 

(Naturbase, Hjorteviltregisteret, Historiske flyfoto). Utredningen er basert på Miljødirektoratets 

veileder for utredninger av miljøtema, M-1941 (2020). 
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Konsekvensvurdering 

Om vilttrekket 

I Naturbase og Sandefjord kommunes viltkart er det registrert et regionalt viktig trekk for rådyr og 

elg som går mellom funksjonsområder vest for E18 ved Bjørnerødskogen, og større 

sammenhengende viltområder på østsiden av E18, i området rundt Hjertås (figur 1). Viltet passerer 

over E18 ved Bjørnerød, krysser Raveien mellom Nordre Kullerød og Vestre Tuve, og runder 

industriområdet på Nordre Kullerød før kryssing av Torpveien. Derfra går trekket videre sør mot 

Husåsen. 

Krysningen ved Nordre Kullerød er beskrevet slik i vårt notat fra 2020: 

Grunnet topografi og landskapsbilde er det mest sannsynlig at viltet trekker i østkant av åsen, langs 

jordekanten og krysser Torpveien i svingen øst for industriområdet på Kullerød. Dette 

krysningspunktet er forbundet med viltpåkjørsler av rådyr. Disse antagelsene underbygges av data 

fra viltpåkjørsler, og av observasjoner og erfaringer gjort av lokale jegere og viltforvaltere. Inntrykket 

fra fallviltjeger Kent Arne Andersen er at mye av viltet som trekker fra Bjørnerød og har tenkt seg 

sørøstover mot de sentrumsnære områdene svært ofte må innom passasjen ved Husåsen. 

Fallviltbasen viser at rådyr blir påkjørt i svingen der det er kortest strekning mellom 

sammenhengende skog, men også langs hele sletta videre østover. Det er ingen registrerte 

påkjørsler av elg i dette området siste 20 år. (Asplan Viak 2020). 

  

Figur 1: Kartillustrasjon av vilttrekket slik det er skissert i kommunens viltkart (figur hentet fra Asplan Viak 2020).  
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Trekket ble registrert i 1996, før utbyggingen på Nordre Kullerød startet (figur 2). På grunn av 

utbyggingen har trekket blitt gradvis forringet og forflyttet østover (figur 3). 

 

Figur 2: Flyfoto fra 2003 (kart.finn.no) med vilttrekket omtrentlig påtegnet (lys grønn strek). 

 

Figur 3: Flyfoto fra 2020 (kart.finn.no) med vilttrekket og forflytningen av dette omtrentlig påtegnet (hhv. 
heltrukken og stiplet linje). 
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I dag krysser viltet over Torpveien, nord for industriområdet på Nordre Kullerød. På grunn av 

områdets topografi er det mest sannsynlig at viltet trekker rundt kollen, som vist i figur 4. Som nevnt 

er denne hypotesen understøttet av registrerte påkjørsler i Hjorteviltregisteret (fallviltstatistikk 2002-

2020), samt utsagn fra lokale ressurspersoner (Asplan Viak 2020). Det er kun rådyr som er registrert 

forulykket, ikke elg. Rådyrtettheten er svært stor i kulturlandskapet i Vestfold (Asplan Viak 2020). 

Rådyr er generelt mindre sky, og kan benytte seg av små skogslommer i befolkede strøk. Elgen er 

mye mindre tallrik i dette landskapet og krever større sammenhengende skogsområder.  

 

Figur 4: Sannsynlig korridor for vilttrekk over Torpveien er illustrert med mørkegrønne streker. Påkjørsler 
registrert i Hjorteviltregisteret er vist med grønne punkter hvor tallet oppgir antall dyr (hjorteviltregisteret.no). 
 

Vurdering av vilttrekkets verdi 

I henhold til Miljødirektoratets veileder for miljøtema (M-1941, 2020) har vilttrekket middels verdi i 

kraft av å være:  

• Regionalt viktige områder for vilt- og fugletrekk. 

• Områder som med stor grad av sikkerhet bidrar til sammenbinding av dokumenterte 

funksjonsområder for arter. 
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Om tiltaket 

Situasjonsplanen i figur 5 illustrerer den planlagte utvidelsen. Terrenget skal sprenges ut i nord og 

fylles opp i sør, og det er planlagt å opprettholde en vegetert kantsone ut mot Torpveien. Figur 6 

viser perspektiv fra nord med utvidelsen illustrert. 

 

 
Figur 5: Situasjonsplan for utvidelsen av Nordre Kullerød 9, markert i grått med sort omriss 
(Marthinsen & Duvholt 24.10.2022). 
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Figur 6: Perspektiv sett fra nord med utvidelsen illustrert i grått (figur tilsendt fra Enwa). 
 

Vurdering av påvirkning og konsekvens av tiltaket 

Basert på kunnskap om viltartene og tiltakets utforming, vurderes det at trekket i stor grad vil 

opprettholde sine vesentlige funksjoner. Den planlagte utvidelsen ser ut til å ligge utenfor trekk-

korridoren forbi Nordre Kullerød, og vil verken medføre midlertidige eller permanente inngrep i 

denne (figur 7). Det anses derfor som usannsynlig at trekket opphører eller blir varig svekket som 

følge av tiltaket. Viltet som trekker gjennom dette området må være vant til å ferdes i smale trekk-

korridorer nær tett bebyggelse og industriområder, samt å krysse åpent åkerlandskap og bilveier. 

Tiltaket vil således heller ikke tilføre en ny type forstyrrelse. I henhold til Miljødirektoratets veileder 

for miljøtema (M-1941, 2020) vurderes det at tiltaket vil medføre ubetydelig endring på vilttrekket 

(ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt). 

Konsekvensgraden av tiltaket avdekkes ved å kombinere vilttrekkets verdi og tiltakets 

påvirkningsgrad i konsekvensvifta (se M-1941). Middels verdi kombinert med ubetydelig endring 

gir konsekvensgraden ubetydelig miljøskade for lokaliteten i permanent tilstand. 

Det er lav usikkerhet knyttet til vurderingen, da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt (se 

vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12). 
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Figur 7: Sannsynlig korridor for vilttrekk over Torpveien er illustrert med mørkegrønne streker. Påkjørsler 
registrert i Hjorteviltregisteret er vist med grønne sirkler og antall (hjorteviltregisteret.no). Planlagt utvidelse er 
omtrentlig illustrert med sort stiplet linje. 
 

Påvirkning og konsekvens i anleggsfasen 

Midlertidig påvirkning i form av anleggsstøy og menneskelig tilstedeværelse, er imidlertid aktuelt. 

Anleggsarbeidet vil kunne påvirke trekkende vilt, ved å medføre forstyrrelser som gjør at trekkveien 

oppleves mer farefull for viltet. Elg er generelt mer sky ovenfor menneskelige forstyrrelser enn rådyr 

(Flydal 2014, ref. i Asplan Viak 2020) og vil i mindre grad venne seg til anleggsaktiviteten. Viltet vil 

enten kunne snu og trekke til andre områder enn planlagt, eller finne alternative veier rundt 

forstyrrelsen. Hjortevilt har stedlig hukommelse og vil kunne endre trekkatferd på bakgrunn av en 

slik erfaring (Asplan Viak 2020). Forstyrrelsen kan følgelig medføre en reduksjon av vilttrekkets 

funksjon, men trolig i mindre alvorlig grad og med relativt kort restaureringstid (< 10 år). Dette 

tilsvarer at vilttrekket midlertidig kan bli noe forringet, og at utvidelsen kan medføre noe miljøskade 

på kort sikt (Miljødirektoratet 2020). Siden området allerede benyttes til industri er det hovedsakelig 

ekstraordinær støy som vil medføre vesentlige forstyrrelser, slik som sprengning og spunting. 
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Forslag til avbøtende tiltak 

• Skumringstiden (morgen og kveld) er den viktigste for trekkende vilt. Jo mer man kan legge 

menneskelig aktivitet og støyende arbeid til «høylys dag», jo mindre blir konsekvensene for 

viltet. 

• Det er viktig å oppholde en så bred vegetasjonssone som mulig ut mot jordbruksmarka og 

Torpveien, da denne gir skjul for trekkende vilt.  

• Kommunen bør etablere skilting av elgfare på strekningen. 

 

Vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Notatet bygger på vitenskapelig kunnskap om artenes bestandssituasjon og utbredelse i området, 

og effekten av tiltakets påvirkninger. Tidligere arbeider som dette notatet bygger på, har 

kunnskapsgrunnlag som er kvalitetssikret av lokale ressurspersoner. Det samlede 

kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt. Føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse.  

Det regionalt viktige vilttrekket kan bli noe negativt påvirket på grunn av forstyrrelser i 

anleggsfasen, men utvidelsen har trolig ubetydelig miljøskade i permanent situasjon. Utvidelsen 

medfører ikke vesentlig økning i den samlede belastningen som områdets vilt er utsatt for. 

Det forutsettes at tiltakshaver tar utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, og 

dekker kostnadene ved å begrense påvirkningen på områdets naturmangfold, slik som reetablering 

av vegetasjon, korrekt håndtering av fremmede arter, osv. 
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Nordre Kullerød 9
9-1 Perspektiv fra Nord

04.11.2022

erland
Underline



Nordre Kullerød 9
9-9 Perspektiv fra Torpveien
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Nordre Kullerød 9
9-6 Perspektiv fra Vest
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