
FOLKEMØTE
Kommuneplanens arealdel med mer

Stokke, 17.10.2022



Velkommen

1. 18.00 – 18:10: Velkommen, kommuneplanlegger Anne Therese Anvik

2. 18.10 – 18.50: Høringsforslag ny kommuneplan, enhetsleder David Bakke 
Haugen 

3. 18.50 – 19.00: Beinstrekk

4. 19:00 – 19:20: Pågående og nylig vedtatte reguleringer, enhetsleder 
Maria Sundby Haugen

5. 19:20 – 19.40: Mobilitetsplan og InterCity, arealplanlegger Signe Moland

6. 19:40 – 20.00: Flere spørsmål? 



Menti

• Hvem er vi?
• Dialog underveis i møtet.

1. Ta fram mobilen
2. Gå til menti.com
3. Bruk koden: 59 88 60 73
4. Trykk submit Foto: Mentimeter.com



Ny kommuneplan (arealdel) 2023 - 2035

Høring av planforslag

Stokke, 17.10.2022



Kommunedirektørens fem målsettinger

• Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet

• Vekst i arbeidsplasser over befolkningsveksten

• Mindre utenforskap – mer inkludering

• Miljøforbedringer og reduksjon av klimautslipp – grønt 
skifte

• Gjennomgående gode tjenester og effektiv drift



Hva kjennetegner kommunen vår?

• Vi har blitt ganske store
• Vi blir stadig flere, kanskje så 

mange som 8 000 i den 
kommende kommuneplanperioden

• Vi blir stort sett flere eldre
• Vi har blitt mer urbane (vi også)
• Vi er ganske attraktive, men 

konkurrerer med andre kommuner 
om nye arbeidsplasser og 
innbyggere



Målsetting

• «Å tilrettelegge for bærekraftig 
samfunnsutvikling som gjør 
Sandefjord kommune til en 
attraktiv og klimavennlig bo- og 
næringslivskommune»
• Styrke Sandefjord by, tettstedene Stokke 

og Andebu, og lokalsentrene Melsomvik, 
Arnadal, Kodal og Høyjord 

• Samle trådene fra kommunedelplaner for 
mobilitet og byutvikling, samt en rekke 
planer- og utredninger



En bærekraftig kommuneplan

• Utvalgte bærekraftmål
• To store globale utfordringer: Naturtap + 

klimagassutslipp
• Tenke globalt og handle lokalt
• Arealstrategier førende for bolig og byutvikling



Fokusområder i planen



Boligbebyggelse



Boligbebyggelse

• Kommunen har en god 
«boligreserve», også i Stokke

• Kommunen opplever en økning i 
antall fortettingsprosjekter 

• Krevende å finne arealer til 
sentrumsnære feltutbygginger
• Dyrka mark
• Viktig grønnstruktur

• Det ble foreslått å differensiere 
utnyttelsesgraden i boligområder 
(25%, 35% og høy)



Fortetting i og rundt Sandefjord by



Nybyen og Stokke sentrum



Nye Stokke stasjon



Fortetting i og rundt Stokke



Arealjusteringer bolig

Tilbakeføringer til LNF
• Ca. 675 daa foreslås tilbakeført 

til LNF
• Boligreserven reduseres med 

ca. 685 enheter
• Ca. 134 daa dyrka mark og ca. 

43 daa dyrkbar mark bevares
• CO2-besparelse = ca. 21 000 

tonn (målt i en periode på 20 år)



Arealjusteringer bolig

Omdisponeringer fra LNF til bolig
• Konsekvensutredningen er førende
• 29 innspill utredet med tanke på mulig boligutvikling
• Ca. 383 daa foreslås omdisponert til bolig
• Tilsvarer ca. 560 enheter
• Boligreserven reduseres da i sum med ca. 100 enheter
• Ca. 10 daa dyrka mark og ca. 141 daa dyrkbar mark kan gå 

tapt 
• Beregnede klimagassutslipp er ca. 13 000 tonn CO2

• I sum en besparelse på ca. 8 000 tonn CO2-ekvivalenter



Nye boligfelt



Politiske vedtak

• Hovedutvalg for miljø og plansaker har i løpet av 2021 og 
2022 gjort 13 prosessledende vedtak, samt 5 andre 
planvedtak, som har vært retningsgivende for 
kommunedirektørens planforslag

• Formannskapets vedtak medfører vesentlige endringer:
• Planbeskrivelsens kapitler om bolig, næring, handel og klima/miljø må omskrives
• Planbeskrivelsen er ikke rettet før høring (vi ønsker en politisk utsjekk etter 

høring)
• Plankart og bestemmelser er justert FØR høring

• Det politiske vedtaket er ryddig fremsatt og lett å forstå, også 
for høringsinstansene
• Limet inn foran planbeskrivelsen



Formannskapets behandling

• Flere nye utbyggingsområder
• 11 nye boligområder (ca. 400 daa)
• Ytterligere 3 utvidelser næringsområder 

(ca. 380 daa)
• Noen få tilføyelser andre formål



Formannskapets behandling

• Fellesforslaget muliggjør høy arealutnyttelse i alle deler 
av kommunen gjennom forslaget om 40-45% grad av 
utnytting og vesentlig reduserte krav til leke- og 
uteoppholdsareal

• Fellesforslaget tilrettelegger for eplehagefortetting og 
bedre arealutnyttelse i form av flermannsboliger (inntil 6 
uten reg.plan) i etablerte boligområder. 

• Fortettingsområde Prestegårdsveien (B8) byttet ut med 
Gokstadveien (B7) og forslaget til særskilte bestemmelser 
for fortettingsområdene sløyfes (byggehøyder, takform, 
rekkefølgekrav infrastruktur)



Formannskapets behandling

Fra notat om konsekvenser av formannskapets vedtak: 
• «Økte klimagassutslipp som følge av nye boligfelt anført i formannskapets 

vedtak er beregnet til ca. 13 000 tonn CO2-ekvivalenter. Det vil si en 
dobling, sammenlignet med kommunedirektørens forslag. For næring 
medfører formannskapets vedtak økte klimagassutslipp på ca. 15 500 
tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer en tredobling, sammenlignet med 
kommunedirektørens forslag.»

• Omfanget av nye byggeområder i fellesforslaget vil gjøre det mer 
krevende å nå kommunens vedtatte klimamålsettinger (40% reduksjon i 
klimagassutslipp sammenlignet med 1990-nivå).

• Byggegrense mot dyrka mark reduseres: 10 meter  6 meter



Nye eneboliger



Flere 6-mannsboliger?



Fritidsbebyggelse

• Potensiale for ca. 100 nye fritidsboliger i 
dagens kommuneplan

• Fortettingspotensialet er kartlagt og er 
begrenset. De fleste hytteområdene er 
bebygd med mellom 0,7 og 1,0 
fritidsboliger pr. dekar. 

• Foreslås en ny retningslinje i 
kommuneplanens bestemmelser:
• «For å ikke utfordre dagens bebyggelsesstruktur 

og naturpreget i kommunens hytteområder 
anbefales 1000 m2 som retningsgivende 
tomtestørrelse 

• Justert til 600 m2 i vedtak



Næring

Stort potensiale for bedre 
arealutnyttelse

Stokke

Sandefjord



Næring utenfor sentrum

• Det bør tilrettelegges for bedre 
arealutnyttelse og mulighet for at 
bedriftene kan vokse «der de er» 
• Mange næringområder er lavt utnyttet og 

bruker mye areal på flateparkering. Stort 
potensiale for bedre arealutnyttelse. 

• Øke utnyttelsesgraden vesentlig 
(80% BYA inkl. parkering)
• Vedtaket sier 90%

• Omregulere eldre næringsområder 
med tanke på bedre 
arealutnyttelse og økte 
byggehøyder



Handel

• Strategisk næringsplan sier at Sandefjord by skal være motoren i 
Sandefjords næringssatsing

• Stimulere til nyetableringer i kommunens fire sentrumsområder
• La Pindsle, Hegna, Sundland og Heimdal/Bekkeveien (nytt) utvikle seg 

videre for plasskrevende varer
• Med plasskrevende varer legger kommunen til grunn følgende varetyper: møbler/tepper, hvite- og 

brunevarer, trelast og byggevarer (minst 90% gulvareal til byggevarer), biler og motorkjøretøyer, 
landbruks- og anleggsmaskiner

• Mål 1: Sikre at varegrupper som faktisk er plasskrevende, fritt og uten 
begrensninger kan etableres uten begrensninger i nevnte områder

• Mål 2: Sikre at øvrige varegrupper etablerer seg i kommunens 
sentrumsområder
• «Ja-virksomheter» vs «Nei-virksomheter»

• Her blir det endringer som følge av vedtak: Mer handel på Pindsle og 
ønsker om plasskrevende konsept i flere områder



Offentlig/privat tjenesteyting

• Publikumsretta virksomheter bør 
lokaliseres i sentrumsområdene

• Nye omsorgsboliger Sentrum øst 
Stokke/Soletunet?

• Aktuelt areal for ny brannstasjon i 
Stokke har byggeformål i 
gjeldende plan

• Skoler og barnehager: Tomt 
Vesterøya + beholde ca. 40 daa 
på Høgenhall

• To mulige utvidelser av Enga 
renseanlegg foreslås



Grønnstruktur

• Bynær grønnstruktur har stor 
verdi for trivsel, folkehelse og 
kommunens 
bostedsattraktivitet

• Det bør avsettes areal til 
grønnstruktur i takt med 
forventet befolkningsøkning

• Det er gjennomført en 
dekningsanalyse
• Dekningsanalyse grønnstruktur -

rekreasjon (arcgis.com)

• Fjordpromenaden
• Sammenhengende 

grønnstruktur over 750 m2 er 
nå vist som grønnstruktur i 
arealdelen. Juridisk sikret. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/0532d542befd402582fbd1ed4102f809


Samferdsel og teknisk infrastruktur

• Anbefalinger i mobilitetsplan legges til grunn, dvs:
• Nye anlegg for gående og syklende
• Nye veier Tassebekk – Torp + Kilen – Landstads plass
• Kodalveien sløyfes til fordel for ønsket oppgradering av 

eksisterende vei

• Jernbane: Båndlegging videreføres 
• Havn: Ingen endring. Mulighetsstudie alternativ 

bruk før 2024
• Lufthavn: Ingen endring. Torps arealbehov må 

vurderes i kommende arbeid med helhetlig plan 
for Torpområdet.
• Flyoppstilling på Gangsøjordet



Landbruk, natur og friluftsliv

• Nye temakart for friluftsliv og natur
• Justerte hensynssoner friluftsliv og 

natur
• Generelt forbud mot ny 

helårsbebyggelse i LNF
• Spredt boligbebyggelse i LNF

• Kartendring
• Ny bestemmelse: Grad av utnytting skal ikke 

overstige 40% eller 400 m2 BYA
• Egen bestemmelse for eksisterende 

boligbebyggelse i LNF innenfor 100-metersbeltet 
mot sjø

• Byggegrense mot dyrka mark 6 meter



Sjø og vassdrag

• Sone for kantvegetasjon 
– ny bestemmelse
• Bredde kartlagt, store 

variasjoner

• Bekkeåpninger
• Nytt prosjekt?

• Eksisterende 
byggegrenser (50m) mot 
vassdrag videreføres



Sjø og vassdrag

• Byggegrense mot sjø endres kun 
for én eiendom

• Småbåthavnutredning
• Kartlegging ferdig, utredning ikke ferdig
• 4200 båtplasser (mindre anlegg og båter på 

svai ikke medregnet)
• Ca. 500 på venteliste (ønsker plass i et 

annet anlegg)

• Det kan gis tillatelse til nye 
båthavner dersom ikke 
småbåthavnutredning har blitt 
utarbeidet

• Utvidelse Roabukta (ved Asnes)



Miljøtilstanden i sjø og vassdrag

• Den økologiske tilstanden i 
fjord, vassdrag og innsjøer er 
for dårlig

• Tiltak som kan hjelpe:
• Kantvegetasjon/mindre utslipp av 

fosfor og nitrogen fra landbruket
• Nitrogenrensning på Enga
• Lokal overvannshåndtering
• Mottak av båtseptik



Kulturminner og kulturmiljøer

• Utenfor by: Syv 
kulturmiljøer av 
regional/nasjonal verdi

• Totalt 10 områder for 
strøksbevaring

• Murbyen Sandefjord: 
Fra hensynssone til 
bestemmelsesområde



Høringsforslaget

Høringsdokumenter
- Plankart
- Bestemmelser og retningslinjer
- Planbeskrivelse med vedtak
- Konsekvensutredning

Grunnlagsdokumenter
- Notat: konsekvenser av formannskapets 

vedtak
- Rapport: Fortetting rundt Sandefjord by 
- Rapport: Boligutvikling og fortetting i Andebu 
- Byromstrategi, revidert 2022
- Helhetlig KU av planforslaget
- Merknadsdokument høringsuttalelser
- Planspeil
- Konsekvenser av økt handel (Insight One 

2018)
- Dekningsanalyse grønnstruktur
- Temakart natur



Oppsummering

• Høring av planforslaget: 30. september – 14. 
november

• Tre folkemøter
• Følg med på: 

www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
• Sjekk ut fortellingskartet: Ny arealdel 2023-

2035 (arcgis.com)

http://www.sandefjord.kommune.no/nykommuneplan
https://storymaps.arcgis.com/stories/994d3a65bd234a18af60dd6c78511d74
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