
Til enhetsleder for overordnet planlegging og miljø, David Bakke Haugen. 

Innspill til Ny kommuneplan (arealdel) 2023-2035. 

 

Dette innspill tar utgangspunkt i Digital presentasjon av forslag til ny kommuneplan (arealdel), lastet 
ned fra Ny arealdel 2023-2035 (arcgis.com), konsentrert om avsnittet Sentrumsformål og fortetting 
nær Sandefjord by, der vår interesse knytter seg til område F5 (Gokstadveien). Området omtales som 
«egnet for fortetting med leilighetsbygg». 

Vi vil starte med å henvise til vår uttalelse i september 2021 om prosessen, der vi henviste til Plan- og 
bygningsloven § 5-1 om medvirkning: «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 
medvirkning». Etter hva vi har fått opplyst er forslaget om område F5 for fortetting kommet fra Pål 
Badski i Hjertnes Eiendom og Preben Christensen i Kollen Bolig. Vi stiller oss undrende til om de 
nevnte personer/selskap har oppfylt lovens krav på dette punkt. Vi har kun registrert at kommunen 
har sendt ut opplysning om generelt folkemøte, som ikke kan oppfattes som tilrettelegging for 
medvirkning fra grunneiere. 

Vi understreker videre at formuleringen «egnet for fortetting» om område F5 i kommunens 
dokument fremstår som en udokumentert påstand. I et underlagsdokument heter det f.eks. i 
forbindelse med FNs bærekraftsmål at fortetting kan bidra til at bærekraftsbegrepet konkretiseres 
gjennom bland annet bruk av eksisterende infrastruktur, og gjennom stimulering til økt bruk av 
sykkel-, gang- og kollektivtrafikk. Det hevdes også at større boligmangfold gir bedre sosial bærekraft 
og at økt tetthet gir bedre forutsetninger for sosiale fellesskap og grunnlag for flere tilbud som 
dagligvarebutikker og utvidet busstilbud. Slike formuleringer er helt generelle, med en sannhetsverdi 
som er avhengig av kontekst. Vi har i vårt tidligere innspill påpekt at infrastrukturen i vårt område i 
beste fall er overbelastet, reelt sett helt fraværende. Siden vårt innspill har elsparlesykler hensatt på 
et trangt fortau som daglig brukes av tungtransport for å komme frem, forverret situasjonen. Vi 
minner om at dette er en skolevei! og at også skolebarn og ikke minst ungdom i dag bruker 
sparkesykler, iblant i meget høy fart.  

Å bygge leilighetsbygg langs Gokstadveien må på det sterkeste frarådes. Veien vil være alt for smal 
for å gi god trivsel og bokvalitet langs en vei som må utvides for å oppnå den ønskede infrastruktur. 
Skulle man likevel ønske en slik utbygging bør den ikke foretas før etter at jernbanen er flyttet, dvs. 
tidigst ut i 2030-åra, etter at planperioden er avsluttet. Det er et argument for at F5 nå tas ut av 
planen. 

Vi finner heller ingen konkrete argumenter knyttet til at F5 er egnet for fortetting. Dette er et av 
byens mest kvikkleireutsatte områder. Det er allerede påvist setninger på nyere næringsbygg i 
området. 

På samme side i planen figurerer området Åsen som uegnet for fortetting. Heller ikke her er det noen 
konkret begrunnelse. Dette er et område med store hager, solid grunn, og der muligheten for å tenke 
seg et område med enhetlig arkitektur ut fra antikvariske betraktninger allerede må sies å være 
ødelagt av nyere bygg. Dette kun nevnt som argument for manglende argumentasjon 

Vi antar at utbyggere må ha gitt «gode» argumenter overfor politikere, men mener at disse ikke er 
tilfredsstillende i planen. 

Flere av fortettingsområdene i dokumentet oppfattes som for lite gjennomarbeidet til at dokumentet 
kun vedtas i foreliggende form som et juridisk grunnlag for den videre prosess. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/994d3a65bd234a18af60dd6c78511d74


 

Vennlig hilsen Gitte Leming og Jan Erik Ringstad 

 


