
Høringsuttalelse til ny kommuneplan for Sandefjord, Prestegårdsveien 

Undertegnede er eiere av eiendommen Prestegårdsveien 10. Vi vil gjerne tilkjennegi noen 
synspunkter vedrørende de føringene som skal gis for tomteeierne langs Prestegårdsveien. 

Fortetting i eksisterende boligområder har vært en del av kommunens politikk i flere år. 
Prestegårdsveien har vært fremholdt som velegnet for dette formålet, både fordi den er 
sentrumsnær og fordi mye av terrenget har en skrånende karakter ned mot byen slik at 
bygninger i liten grad skaper sterke silhuett-effekter. I tillegg er det nærhet til offentlig 
kommunikasjon og det er ikke dyrkbar mark. Vi er positive til at boligeierne skal kunne søke 
om å utvikle egen tomt i Prestegårdsveien, enten det dreier seg om å bygge et antall 
leiligheter, eller fortetting med eneboliger.  

Vi mener at det er kunstig å kun tillate fortetting med leilighetsbygg langs deler av veien. Det 
har foregått en trinnvis utbygging med leilighetsbygg av varierende størrelse langs vestsiden 
av Prestegårdsveien over flere år, og det er nå også godkjent en reguleringsplan 
(Prestegårdsveien 2) for tilsvarende utbygging på østsiden av veien, helt ned mot 
Gokstadveien. Like øst for vår eiendom ligger det store leilighetskomplekset Preståsen Park. 
Områdets karakter med villabebyggelse er altså kraftig endret allerede. Etter vårt skjønn er 
det sannsynlig at det vil foregå en ytterligere fortetting i årene fremover. Da oppleves det 
som riktig at det legges en helhetlig plan som sikrer forutsigbarhet og like vilkår for alle eiere 
i området. Det er viktig at planen tar hensyn til at infrastrukturen i området skal kunne 
håndtere trafikk fra potensielt flere boenheter enn det som er søkt bygget i området på det 
nåværende tidspunkt, og det er viktig at eiendommene behandles likt, slik at ikke 
eksempelvis tomter som grenser inntil parken opplever andre restriksjoner enn de øvrige.  
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