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Til orientering: 
 
Kommuneplanutvalget i Tønsberg kommune behandlet i møte 28.11.2022 høringsuttalelse til 
kommuneplanens arealdel for Sandefjord for perioden 2023-2035. 
 
Kommuneplanutvalget fattet følgende vedtak:  
 
KOMM- 030/22 Vedtak: Kommuneplanutvalget gir sin tilslutning til vedlagte høringsuttalelse til 
kommuneplanens arealdel for Sandefjord (vedlegg 1). 
 
Vedtaket medfører at kommuneplanutvalget i Tønsberg har gitt sin tilslutning til høringsuttalelsen 
som ble oversendt administrativt 14.11.2022. 
 
Lenke til saken: 
https://www.tonsberg.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=202
2158146&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=513&  
 
Med vennlig hilsen 
 
Magnus R. Campbell 
By- og kommuneplanlegger 
Folkehelse, klima og stedsutvikling 
Kultur- og samfunnsutvikling 
 
Mob: +47 970 13 217 
Sentralbord: 33 40 60 00 
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Sandefjord kommune - kommuneplanens arealdel 2023-2035 - høring 
 
Viser til høringsbrev datert 26.09.2022 om offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for 
Sandefjord kommune 2023-2035. 
 
Tønsberg kommune har gått gjennom planforslaget og har følgende kommentarer: 
 
Tønsberg kommune registrerer at Sandefjord kommune har innført en ny bestemmelse om sone for 
vegetasjonssone langs vassdrag. Sammen med en videreføring av gjeldende kommuneplans 
byggeforbudssone langs vassdrag er dette med på å bidra til oppfølging av Helhetlig tiltaksplan for en 
ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Disse tiltakene i Sandefjord kommune er viktige for 
vannkvaliteten i Oslofjorden som helhet, og spesielt i Tønsberg ettersom Merkedamselva med 
sidebekker i stor grad renner gjennom Sandefjord kommune før den renner inn i Tønsberg kommune og 
ut i Byfjorden i Tønsberg. I Byfjorden og lengst ned i Merkedamselva/Aulivassdraget er den økologiske 
tilstanden klassifisert som dårlig.  
 
På grensen mellom våre to kommuner har innsjøen Akersvannet den økologiske tilstanden svært dårlig.  
 
Tønsberg kommune jobber med forslag til ny arealdel og vil også legge inn tiltak i Helhetlig plan for en 
ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv for å bedre den økologiske tilstanden og nå miljømålene i 
vannforskriften. Tønsberg kommune berømmer Sandefjord kommune for å ha bestemmelser om 
kantvegetasjon og byggegrense langs vassdrag i forslag til ny kommuneplan. Samtidig vil vi påpeke at 
Akersvannet er et eksempel på en vannforekomst der de nevnte tiltakene i kommuneplanen alene ikke 
er nok til å nå miljømålene. Innsatsen for å nå miljømålene må derfor gjennomføres med en større 
bredde enn kun de tiltakene som er mulige i kommuneplanens arealdel. 
 
Tønsberg kommune registrerer at Sandefjord kommune i forslaget har lagt til rette for en endring av 
øvelsesbanen til Vestfold Golfklubb (gbnr 406/53) ved kommunegrensa på Sjuestokk. I pågående arbeid 
med kommuneplanens arealdel har Tønsberg kommune et innspill om arealendring til vurdering som 
henger sammen med foreslått arealbruk på Sandefjords side. Vi tar konklusjonen i planforslaget til 
orientering i vårt arbeid med kommuneplanens arealdel i Tønsberg. 
 
Tønsberg kommune registrerer at Sandefjords kommuneplan muliggjør en ekspansiv omgjøring av 
næringsareal til handel og at det ikke er laget handelsanalyse for disse områdene, slik de regionale 
planbestemmelsene om handel krever. De aktuelle arealene i Sandefjord vurderes å ligge et stykke unna 
E18 og handelsarealer i Tønsberg, og slik sett kanskje ikke utfordre det regionale handelsmønsteret. 
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Unntaket sett fra Tønsberg er området på Sundland ved Stokke, cirka 7 kilometer fra områdesenteret 
Sem i Tønsberg kommune. 
 
Tønsberg kommune antar at Sandefjord kommune vil få krav fra fylkeskommunen om å utarbeide 
handelsanalyser for disse planendringene. Dersom Sandefjord kommune skal lage handelsanalyse for 
det foreslåtte handelsområdet på Sundland, ber vi om at konsekvensene for handel på områdesenteret 
Sem i Tønsberg kommune, cirka 7 kilometer med bil fra Sundland, inngår i denne handelsanalysen.  
 
Denne høringsuttalelsen sendes administrativt innen høringsfristen 14. november 2022. Uttalelsen 
legges fram til politisk behandling i kommuneplanutvalget i Tønsberg 28. november. Tønsberg kommune 
ettersender den politiske behandlingen. 
 
 
Tønsberg,  13.11.2022: 
 
  
Magnus Ciril Martin Magnus Robert Campbell 
virksomhetsleder by- og kommuneplanlegger 
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