
Høringsinnspill kommuneplan 

 

Jeg er friluftslivs entusiast og er veldig opptatt at de fine natur- og 
friluftslivsskatter som finnes i Sandefjord kommune bevares og ikke 
bebygges.  

Jeg viser til Dekningsanalyse (https://arcg.is/0WP5Ci ): «I forbindelse med 
rullering av kommuneplanens arealdel har Sandefjord kommune engasjert 
Asplan Viak til å utføre en analyse av tilgang på rekreasjonsarealer i 
kommunen. Målet med analysen er å kartlegge hvor det er tilgjengelige 
rekreasjonsarealer, hvor det er mangel, samt avdekke potensielle områder 
som kan sikres som fremtidige rekreasjonsarealer.» Dekningsanalysen viser 
mangel på rekreasjons- og friluftslivsarealer, spesielt i byer og tettsteder. 
Derfor er det viktig å ikke bebygge de arealene som er brukt som 
rekreasjonsarealer med fin sti nettverk, fine oppholdsplasser og vakker 
natur.  

 

Jeg ønsker at følgende nye boligarealer som har kommet inn i planforslaget 
forblir frilufts- og rekreasjonsarealer. Sandefjord kommunes innbygere må 
ha tilgang til steder for mosjon og aktivitet og ikke minst steder hvor man 
kan ro seg ned etter en travel hverdag.  

1) Fjellheimveien (B17B) 

Område som er foreslått til boligutbyggelse er en fin turområde med både 
merkede stier og umerket sti nettverk. Det finnes flere åser med fine 
utsiktspunkter.  

På vedlagte kart kan man se merkede stier (heltrukket blå linje) og andre 
stiene (stiplete blå linje). Det er en fin forbindelse med Preståsen hvis man 
vil gå en lengre tur.  

En del av foreslått område har hensynssone «bevaring naturmiljø» med 
verdi «viktig». 

(https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase) 

 

https://arcg.is/0WP5Ci
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase


 
Område er også brukt for turorientering.  

Det går også Sandar Kirkesti (Kirkebakkesti) –
https://ut.no/turforslag/1112156403/602-sandar-kirkesti-rundtur 

https://ut.no/gruppe/15884057/utekirke 

Alle kirkebakkestier i Sandefjord kommune finnes her: 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTFDEWRlyVzBccC0-
WogEe62NAEU-WGG5GuAWGng-
EBJI9AnlhInzy0tv8KrY0TKELRI27bHJOJtY9V/pub 

https://ut.no/turforslag/1112156403/602-sandar-kirkesti-rundtur
https://ut.no/gruppe/15884057/utekirke


 

 



 



 

Utsikt fra Høyås. 





 

 

 

 

2) Søndre Kullerød (N13) 

Ved utbygging av dette område mister vi en vikting forbindelse mellom 
Sandefjord og Heisetra. Det går en blåmerket sti hele veien fra Sandefjord til 
Heisetra. (https://ut.no/turforslag/118166017/sandefjord-kodal, 
https://ut.no/turforslag/118166016/kodal-heisetra ) 

Selve område er en naturperle med vakker skog med høye trær, åser hvor 
man kan ta en rastepause og til og med en passasje gjennom to steinvegger.  

I tillegg er det rekreasjonsområde for dem som bor i nærheten.  

I kommuneplanforslaget ligger foreslått område i hensynssone «hensyn 
friluftsliv» som er friluftsområde med verdi A. (https://arcg.is/0CKSPi) 

 

https://ut.no/turforslag/118166017/sandefjord-kodal
https://ut.no/turforslag/118166016/kodal-heisetra
https://arcg.is/0CKSPi


En del av foreslått område har hensynssone «bevaring naturmiljø» med 
verdi «svært viktig». 

(https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase) 

 

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase


 











 



3) Rismyrveien (B12) 

Det går en blåmerket sti fra Sandefjord til Heisetra gjennom Kodal 
(https://ut.no/turforslag/118166017/sandefjord-kodal, 
https://ut.no/turforslag/118166016/kodal-heisetra ) og denne sti går 
gjennom foreslått område til bolig utbygging.  

I kommuneplanforslaget ligger foreslått område i hensynssone «hensyn 
friluftsliv» som er lokalt viktig grøntområde. (https://arcg.is/0CKSPi) 

I tillegg er det allerede mye trafikk på veiene hvor barna går til skolen. Det er 
planlagt utbygging på Rismyrveien 29 med tre tomannsboliger og fire 
eneboliger som skal øke trafikken betydelig.  

 

https://ut.no/turforslag/118166017/sandefjord-kodal
https://ut.no/turforslag/118166016/kodal-heisetra
https://arcg.is/0CKSPi


 

 

 

 



4) Askjem (B13) 

Foreslått område for utbygging av bolig berører en blåmerket sti som går 
rundt Askjemvannet.  

En del av foreslått område ligger som hesyn friluftsliv i 
kommuneplanforslaget som tursti, adkomst til Askjemvannet, hundelufting, 
nær boligområdene (https://arcg.is/0CKSPi) 

 

https://arcg.is/0CKSPi


 





 


