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Status i Sandefjord

Tilbud 
mangler?

Strategisk 
reserve?



Attraksjon for Sandefjord

Foto: Erik Agledal



Arealpolitikk

• «Boligtrippelen»
• Arealjusteringer (vurdering av boligreserven) 
• Konsekvensutredning av arealinnspill
• Nærmere vurdering av foreslåtte fortettingsområder rundt SFJ by

• Mål
• Hensiktsmessig vekst (1% ?)
• Beholde og øke attraktivitet
• Beholde og øke arbeidsplasser
• Bærekraftig



Hva vil næringslivet ?



Hva vil utbyggerne ?

• Forutsigbarhet og tydelige rammer
• Vite hva de har å forholde seg til når de kjøper opp eiendom

• Tydelige styringsdokumenter
• Tydelig kommuneplan
• Områdeplaner der det er hensiktsmessig

• Bygge hele kvartal/områder
• Fordel å kunne rive/endre noe av eksisterende for å bygge helhetlig

• Rom for gradvis utbygging
• Effektiv arealutnyttelse – større høyder og mer volum
• Volum viktigere enn antall boenheter
• Mer offensiv kommune som lager egne planer f.eks. 

områdereguleringer
• Kilde: Medvirkningsmøter og workshop med eiendomsutviklere og interesseorganisasjoner i Sandefjord



Hva vil innbyggerne ?

• Noen ser 
mulighetene til 
drømmehuset sitt

• Noen ser 
muligheten til 
mange enheter 
og stor fortjeneste



Hva vil innbyggerne ?

• Bevare strøksidentitet
• Ikke bygge «klosser» i småhusområdene
• Ikke overbelast veiene

• Flere bydelsparker
• Parker som ikke bare er for barn

• Forutsigbarhet fra kommunen
• Ønsker å være trygg på hva som kommer på naboeiendommen. Viktig at politikerne 

ikke vurderer hver enkelt sak for seg, men ser på helhet
• Passasjer og snarveier
• Politikere som tør å si nei til utbyggere
• God kommunikasjon med naboer/gjenboere
• Noe mangler ?

• Kilde: Medvirkningsmøter og workshop med eiendomsutviklere og interesseorganisasjoner i Sandefjord



Erfaringer fra administrasjonen

• Plankrav
• En del forespørsler fra mindre og moderate utbyggingsprosjekt for dispensasjon fra 

plankrav
• Fortetting i villastrøk uten reguleringsplan

• Mange og omfattende naboklager
• Uforutsigbart
• Gradvis ødeleggelse av kvaliteter i villastrøk

• Fortetting etter vedtatt reguleringsplan
• Fortsatt noen klager, men vesentlig færre enn i saker uten reguleringsplan
• Forutsigbart
• Større grad av tilpasningen til bygde og naturgitte omgivelser

• Planbehandlinger
• Tar tid og krever ressurser (privat og offentlig)
• Gir gode løsninger «Gullstandard»



Kommunedirektørens forslag

Fortettingsstrategien på flere nivåer

• Stimulere til vekst og fortetting der kommunen ønsker det

• Verne viktige områder

• Begrense fortetting som reduserer kommunens attraktivitet



Stimulere ønsket fortetting

• Utpeke områder hvor leilighetsbygg er ønskelig (Blå områder)
• Geografisk avgrenset og tydelige grenser
• Ikke «forbud» mot leilighetsbygg andre steder
• Forhåndsavklaring av volum/enheter

• Juridiske «oppmykning» av kommuneplanen på enkelte 
områder
• Betinger redusert plankrav i blå områder (plankravet foreslås å inntreffe ved 12 

enheter)
• Minstekrav til prosjekt må være oppfylt (Uteopphold/rekreasjon, lys/lyd etc.)
• Begrensninger i volum (Høyde/etasjetall begrenset – vurdere om pbl’s generelle høyder 9/8 

meter skal økes for områdene til 10/10 – tilpasset tekniske krav til 3 etasjers bygg)
• Plankrav til større prosjekter

• Signal til utbyggere



Vern av attraktive boligområder

• Avsetting av «røde områder» for å verne kvaliteter i 
eksisterende boligområder
• Geografisk og tydelig avgrenset

• Vern av området – ikke fredning av bygninger
• Ikke hindre eiendomsbesittere å fornye og utvikle eiendommen sin
• Hindre uønsket fortetting

• Juridisk vern med retningslinjer for evt. dispensasjoner
• Vil være behov for «sikkerhetsventiler»

• Liten eller ingen innvirkning på boligreserve
• Sterk virkning på attraktiviteten i området



Begrense «dårlige prosjekter»

• Innføring av maks %BYA i «fortettingssonen»
• Evaluering av dagens ordning med 100% BYA :

• Sjelden at 100% BYA oppnås – heller ikke tilsiktet
• Styring etter kvalitative regler f.eks. minste uteoppholdsareal har delvis fungert
• Sterkt press på fortetting og en del nabokonflikter
• «Kreative» utbyggere som forsøker å finne «hull» i regelverket
• 5-mannsboliger er lite aktuelt (4 eller 6)

• Anbefaling:
• Innføring av maks %BYA 40-50 (Høyere?)
• Presisering av de kvalitative kravene til prosjekter

• Redusering av maks %BYA i ordinære boligområder
• Evaluering av dagens ordning med 35% BYA

• Samsvarer dårlig med tradisjonell utnyttelse i mange eksisterende områder
• Uforutsigbar fortetting
• Nabokonflikter
• Redusert attraktivitet over tid

• Anbefaling:
• Gjennomføre en gradvis reduksjon av %BYA

• Første trinn: generell %BYA reduseres fra 35% til 30%
• Vurdere ytterligere reduksjon til 25% i enkelte områder hvor 30% BYA vil føre til uønsket fortetting.



Planjussen - oppsummering

• Arealformål i kommuneplanen (Blå, råd og grå områder)
• Implementering som bestemmelsesområde eller egne formål

• Justering av planbestemmelser
• Endre plankrav generelt til maks 4 enheter uten plankrav
• Plankrav for «blå» områder kan utbygges med 12 enheter uten plankrav
• Nye bestemmelser til «blå, røde og grå» områder (Disse vil få andre og juridiske 

riktige benevnelser i bestemmelsene)
• Innføring av maks %BYA i fortettingssonen
• Reduksjon av generell %BYA i boligområder forøvrig



Handlingsrom – Alternative strategier

• Stimulere uten juridisk bindende plan
• Fortettingsanalysen kan gjøres til et rent veiledende dokument ala «Dark-rapporten»
• Fortettingsanalysen kan gjøres til retningslinjer i kommuneplanen. Retningslinjene kan spesifiseres 

til å gjelde reguleringsplaner eller både reguleringsplaner og byggesaker

• Konsekvens:
• Mindre forutsigbarhet
• Flere planprosesser
• Større grad av skjønnsmessige avgjørelser i enkeltsaker
• Potensiale for nabokonflikt + eller - ?

• Ikke bruke begrensninger som virkemiddel
• Ingen endringer i %BYA for fortettingssonen
• Ingen endringer i %BYA for øvrige boligområder

• Konsekvens:
• Mindre retningsstyring av ønsket fortetting
• Potensiale for økt nabokonflikt
• Større fortettingspotensial
• Vurdering av enkeltsaker blir viktigere
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