
Til Sandefjord kommune 

 

Innspill til ny kommuneplan – arealdelen 

 

I forbindelse med forslag til ny kommuneplan har det kommet innspill fra en del 
utbyggere om n nye områder samt større fortetting i en del tidligere vedtatte 
områder. 

I den forbindelse ber jeg kommunen se på hvilke konsekvenser dette vil få for 
fremtidige generasjoner, sett opp imot kortsiktige gevinster ved bygging. Det er 
særlig noen områder jeg vil kommentere. 

 

Det første området er område 17B, som må sees sammen med Preståsen. Da det 
nå bygges mye i sentrum, er det svært viktig med nære rekreasjonssteder. Dette 
gjelder ikke minst for barn og unge som trenger områder som kan brukes til å 
utforske naturen. Under Coronaepedemien ble viktigheten av slike områder mer 
synlig enn før, noe innspillene ang. Rødsåsen viste. For ha et større mangfold bør 
område 17B-Fjellheimveien derfor forsøkes å knyttes tettere på Preståsen, med 
turvei i mellom.  

De siste 10 årene har det vært ganske mye utbygging tett inntil området. Dette 
reduserer kvaliteten som rekreasjonsområde. Det er derfor viktig at man bør være 
svært varsom med å bygge mer tett inntil området og veiene opp. Da det alltids 
kan bygges seinere, bør alle nye planer her legges på is til man kan se behovet 
etter at dagens bygging i sentrum er ferdig. Da ser man også behovet for 
rekreasjonsområdet bedre. 

 

For områdene Kroken (B19, B24, RPBA 4) så er dette områder som er dyrkbare, 
eller mulige å legge til dyrkbart areal. Da statlige retningslinjer tilsier at man ikke 
skal bygge ned dyrkbar mark, bør dette tas ut av planen, selv om det vil være en 
naturlig forlengelse av dagens Krokenområde. Logistikkproblemene rundt i verden 
gjør også dyrkbar mark viktigere enn før. 

 

Selv om det ikke er en del av kommuneplanen, bør det vurderes å gjøre 
Fjellvikåsen, Kamfjordåsen og Anilla til LNF områder. Dette er områder som til dels 
er svært lite egnet til utbygging, men som er viktige tur-/rekreasjonsområder for 
nærområdene rundt. Dette skulle enkelt la seg gjøre, da kommunen selv står som 
grunneier. 

 



På grunn av trafikksituasjonen i Kilen, og at all trafikk fra Vesterøya må gjennom 
denne rundkjøringen, bør minst mulig legges som boligområder på Vesterøya i 
denne utgaven av kommuneplanen. Om situasjonen endrer seg til det bedre, kan 
dette heller legges inn ved senere rullering. 

 

Med hilsen 

Arnt Christian Bryde 

Fjellvikbakken, Framnes 


