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TRE KOMMUNER BLIR ÉN

1. januar 2017 så en ny kommune dagens lys. Med i ryggsekken har den nye kommunen tre
kommuneplaner (nå kommunedelplaner), med ulike mål, strategier og arealbruksvurderinger.
Den nye kommunen har behov for å gjennomføre strategisk arbeid innenfor flere fagfelt, stake
ut en ny kurs og skape en ny identitet. Arbeidet med kommuneplanen inkluderer alle kommunale
tjenesteområder, og skal gi en felles overbygning og retning for hele kommunen.
Siden sommeren 2016 har det pågått et kontinuerlig arbeid med å skape nye felles styringsdokumenter for den nye kommunen. En lang rekke retningslinjer, normer, og planer, innenfor
hvert kommunalområde har blitt samordnet.
De mest overordnede plan- og utredningsbehovene er opplistet i Kommunal planstrategi
2017 – 2019. Ved vedtak av planstrategien (KST-sak 098/17) ble det fastslått at det skal lages
en ny samfunnsdel, samtidig som arealdelene i de tre kommunedelplanene samordnes. Tiden
frem til neste kommunevalg er knapp i kommuneplansammenheng. En revidert kommuneplan
forventes vedtatt i juni 2019.

1.1

PLANPROGRAMMET

Revisjon av kommuneplanen er en krevende oppgave ressursmessig. Derfor er det i planprogrammet viktig å definere og begrense omfanget slik at kommunen kan klare å gjennomføre
kommuneplanrevisjonen innenfor rimelig tids- og ressursbruk.
Sandefjord kommune fremmer et felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel. Forslaget til planprogram bygger videre på den vedtatte planstrategien og de
utredningsbehov som der er opplistet. Planprogrammet redegjør for formålet med og
forutsetningene for planarbeidet, herunder viktige tema, satsingsområder, og konkrete
oppgaver som skal besvares. Det redegjøres også for hvilke deler av kommuneplanen som
ikke tas opp til revisjon.
Planprogrammet må ses som en videreføring av arbeidet med oversiktsdokumentet og planstrategien, som begge inneholder mer utfyllende bakgrunnsinformasjon om kommunen.
1.2
NY SAMFUNNSDEL OG AREALDEL
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel
og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer
og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen (mål og strategier), samt gi føringer for
arbeidet innenfor de forskjellige kommunalområdene, jf. plan- og bygningslovens (heretter PBL)
§ 11-2. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk,
samt hvilke viktige hensyn som skal ivaretas ved disponering av arealene, jf. PBL §11-5.
I forkant av utarbeidelsen av ny kommuneplan pågår det et arbeid med samordning av
bestemmelsene i de tre kommunedelplanene (utkast er på høring frem til desember 2017).
Dette arbeidet, hvis hovedformål er å lette saksbehandlingen, skal være ferdigstilt tidlig 2018.
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Av planstrategien fremkommer det at den nye kommunen nå først og fremst har behov for
strategisk og identitetsskapende arbeid. Videre beskrives en prosess der det fokuseres på
samordning av arealdelene i de eksisterende kommunedelplanene (tidl. kommuneplaner) for
Stokke, Andebu og Sandefjord og tilhørende grunnlagsdokumenter, til én omforent kommuneplan.
Parallelt med dette skal det utarbeides visjoner, mål og strategier for den nye kommunen
gjennom en full samfunnsdelsrullering.
Så langt det er mulig er det ønskelig å kjøre et parallelt løp på samfunnsdelsrullering og
arealdelssamordning. De mål og strategier som blir til gjennom førstnevnte prosess kan da
fortløpende søkes implementert i sistnevnte, og påfølgende arealdelsrulleringer. Foreslått
prosess er visualisert i figur 1.

Figur 1 - Prosess kommuneplanrullering.
1.3
HOVEDMÅLSETTINGER
Hovedmålsettingen med samfunnsdelsarbeidet blir å, gjennom bred medvirkning, utarbeide
visjon, mål og strategier for den nye kommunen. Det skal utarbeides mål («vi vil») og strategier
(«slik gjør vi det») innenfor alle kommunalområder.
Hovedmålsettingen med arealdelsarbeidet blir å samordne eksisterende kommunedelplaner
og tilhørende grunnlagsmateriale (temakart etc.) for Sandefjord, Andebu og Stokke.
Konklusjonene fra de fag- og sektorutredningene som skal gjennomføres parallelt med
kommuneplanarbeidet, jf. opplisting i planstrategien, søkes implementert i planen.
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1.4
FREMDRIFTSPLAN OG ORGANISERING
En samordning av eksisterende arealdeler vil forventelig gi mindre saksbehandling
sammenlignet med en innspillprosess, og konsekvensutredningsplikten vil vesentlig forenkles.
Figur 2 viser planlagt fremdrift for kommuneplanarbeidet med endelig vedtak medio 2019.

Figur 2 - Fremdriftsplan, forslag
Figur 3 (neste side) viser organisering av arbeidet.
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Figur 3 - Organisering
1.5
MEDVIRKNING
For å oppnå god forankring og godt resultat i arbeidet med visjon, mål og strategier i samfunnsdelen, er medvirkningsprosessen viktig. Første mulighet for medvirkning er å uttale seg til
forslaget til planprogram. Innspillene fra høringsperioden vil deretter vurderes og endelig
prosess vedtas politisk gjennom fastsetting av planprogrammet våren 2018.
Det er utarbeidet en medvirkningsstrategi for kommuneplanarbeidet. På lokalt nivå foreslås
medvirkning både med politisk og administrativt nivå i tillegg til ulike foreninger og grupperinger
med mer på innbyggernivå. Aktuelle aktører vil være næringsliv, nærmiljøutvalg, privatpersoner,
organisasjoner og lignende. Det pågår sektorielle prosesser innenfor de ulike kommunalområdene
med særskilt medvirkning, for eksempel strategisk næringsplan og i forhold til nærmiljø og
nærdemokrati. De aktuelle prosessene er opplistet i medvirkningsstrategien. I tillegg deltar
kommunen i et prosjekt for sammenslåtte kommuner i regi av kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor formålet er styrket lokaldemokrati.
På regionalt nivå foreslås medvirkning gjennom egne møter. Det vil bli avholdt møter
i høringsperiodene, og ellers ved behov.
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FORUTSETNINGER FOR ARBEIDET

Plan- og bygningsloven (PBL) legger de rettslige rammene for planarbeidet. I § 11-1 heter det:
«Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.»
Det skal lages et planprogram som beskriver innhold, prosess, medvirkning og organisering av
planarbeidet. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig
med varsling av oppstart.
Kommuneplanens arealdel omfattes alltid av krav til konsekvensutredning. Der ny kommuneplan
gir rammer for endret utbygging i forhold til gjeldende kommuneplan, er det krav til konsekvensutredning som beskriver arealplanens virkning for miljø og samfunn (jf. PBL. § 4-1).
2.1
FORENTE NASJONERS (FN) BÆREKRAFTSMÅL
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. Disse målene skal legge premisser for arbeidet med
kommuneplanen, og i planarbeidet skal det framkomme hvordan Sandefjord kommune bidrar
til å nå målene.
2.2
STATLIGE FØRINGER OG FORVENTNINGER
Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging. Disse skal legges til grunn for planarbeidet. De nasjonale forventningene fra
2015 beskrives i planstrategien.
Nedenfor er det er oversikt over andre relevante føringer for kommuneplanarbeidet (listen er
ikke uttømmende):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan- og bygningsloven
Folkehelseloven
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
Nasjonal jordvernstrategi
Statlige planretningslinjer for klimatilpasning (vedtas 2017)

2.3
REGIONALE FØRINGER OG FORVENTNINGER
Parallelt med kommuneplanrulleringen vil det pågå et arbeid med revisjon av Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk (RPBA), samt utarbeidelse av nye regionale planer for henholdsvis
transport og folkehelse. Foreløpige konklusjoner vurderes implementert i kommuneplanen.
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Følgende regionale føringer kan få betydning for planarbeidet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (skal revideres)
Regional plan for handel og sentrumsutvikling (Kjøpesenterplanen)
Regional plan for kystsonen i Vestfold
Fylkesdelplan for bevaring av kulturminner i Vestfold
Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011 – 2014
Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI), vedtatt 2015
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016 – 2021
Regional plan for klima og energi 2016 – 2020 (RPKE)
Kommunedelplaner for jernbanen strekningen Tønsberg/Larvik (under utarbeidelse)
Regional plan for klima og energi (under utarbeidelse)
Regional plan for folkehelse (under utarbeidelse)
Regional transportplan (under utarbeidelse)

Fylkesmannen i Vestfold utarbeider hvert år «Statlige forventninger til kommunene i Vestfold»
basert på lovverk og politiske retningslinjer. Dette er en samlet formidling av statlige styringssignaler og skiller mellom krav (må/skal) og prioriteringssignaler (bør).
2.4

KOMMUNALE FØRINGER

Planer og grunnlagsdokumenter
I forhandlingsutvalgets utredning, som ble utarbeidet i forbindelse med kommunesammenslåingen,
fremgår mål og føringer for den nye kommunen.
I tillegg har de tre gamle kommunene flere overordnede planer og strategier, både av eldre og
nyere dato. Flere av disse vil være førende for arbeidet. Av kapittel 4 i kommunal planstrategi
går det frem hvilke utredninger og strategier som forutsettes utarbeid
et/revidert i forbindelse med kommuneplanarbeidet.
I forbindelse med arbeidet med den kommunale planstrategien er det utarbeidet et oversiktsdokument.
Dette oversiktsdokumentet er en samling av relevante fakta og statistikk som gir et oversiktsbilde
over Sandefjord kommune per 2017, og vil danne et utgangspunkt for kommuneplanarbeidet.
Digitalisering og nye løsninger
Digitalisering vil i planperioden spille en viktig rolle for å forenkle tjenester og bidra til effektivisering.
I alle kommunalområdene vil det bli utviklet digitale selvbetjeningsløsninger. I helse, sosial og
omsorg vil velferdsteknologiplanen bli rullert, og i oppvekst og kunnskap vil digitale tjenester knytte
hjem og skole/barnehage tettere sammen. Utviklingen av Smartby tjenester vil påvirke infrastruktur
og bidra til at miljø og plan kan innhente og behandle data på nye områder. I utviklingen av digitale
tjenester vil gevinstrealisering legges til grunn. Effektiviseringsgevinster skal hentes ut og realiseres.
I den pågående digitaliseringen vil problemstillinger innenfor informasjonssikkerhet og personvern bli sentrale. Nye personvernregler fra 1. mai 2018 øker vektleggingen av å behandle og
prosessere data på en transparent og systematisk måte, og stiller nye krav til kommunen.
I planperioden vil det skje store teknologiske nyvinninger, og nye problemstillinger vil reises.
Disse problemstillingene vil kunne få store konsekvenser for hvordan tjenestene utføres,
og vil kunne påvirke arbeidshverdagen til de kommunalt ansatte.
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TEMA I KOMMUNEPLANREVISJONEN

3.1
OVERORDNET VISJON, MÅL OG STRATEGIER
De tre gamle kommunene har hatt ulike visjoner, mål og strategier. Identitetsskapende arbeid
skal derfor gis høy prioritet ved utarbeidelsen av den første kommuneplanen i den nye kommunen.
Gjennom prosesser skal det:
• Utarbeides en visjon for den nye kommunen
• Utarbeides mål og strategier innenfor kommuneorganisasjonen, jf. PBL § 11-2.
Arbeidet tilpasses fremdriftsplanen for kommuneplanarbeidet, jf. figur 2.
3.2
AREALSTRATEGIER
Arealpolitikken er et av kommunens viktigste virkemiddel for å sikre en bærekraftig utvikling.
Sandefjord kommune vokser og riktig lokalisering av boliger, kontorer, industri/lager, handel
og offentlige/private tjenester er, sammen med gode arealer for lek, rekreasjon og friluftsliv,
avgjørende for innbyggernes trivsel og transportbehov.
Arealstrategiarbeid henger tett sammen med kommunens visjon, mål og strategier. Hensikten
med slike strategier er ofte å sikre en «rød tråd» og forutsigbarhet i by- og tettstedsutviklingen
for kommunens innbyggere, så vel som for private utbyggere. Uttalte arealstrategier vil bidra til
felles mål, og kan redusere konfliktnivået i enkeltsaker.
Strategisk lokalisering av boliger og næringsvirksomheter vil potensielt kunne styrke Sandefjord, Andebu og Stokke sentrum, samt øvrige lokalsamfunn, og samtidig bidra til at transportbehovet og klimagassutslippene reduseres. «Riktig» lokalisering av ulike typer næringsvirksomheter kan bidra til vitalisering av Sandefjord by, samt Andebu og Stokke sentrum.
Det er en målsetting at kommunen, på bakgrunn av arbeidet med å skape en ny visjon, mål og
strategier, skal kunne utvikle konkrete arealstrategier som gir forutsigbarhet i by- og tettstedsutviklingen i kommunen. Arealstrategiene blir et godt fundament for den neste og mer omfattende
rulleringen av kommuneplanens arealdel.
3.3
BEFOLKNINGSSAMMENSETTING OG BOSETTINGSMØNSTRE
Etter gjennomført grensejustering mot Tønsberg kommune på Vear, hadde Nye Sandefjord 62
019 innbyggere 01.01.2017. Befolkningsdata fra statistisk sentralbyrå viser at innbyggerantallet i
den nye kommunen har økt med noe i overkant av 1% årlig de siste 10 år. Samlet sett må veksten
kunne karakteriseres som nokså stabil, de årlige variasjonene befinner seg innenfor et spenn
på mellom 0,7% og 1,35% i nevnte periode. Dersom man legger til grunn en fortsatt vekst på
1% i perioden 2017-2019 kan det forventes at kommunen vil ha ca. 63 250 innbyggere i
referanseåret 2019.
Kommunens oversiktsdokument inneholder demografiske oversikter som blant annet viser at
aldersgruppen 20-40 år er underrepresentert i Sandefjord sammenlignet med landsgjennomsnittet, mens aldersgruppen 50+ er overrepresentert. Aldersgruppen 80+ er den aldersgruppen
som forventes å vokse klart mest i planperioden. Gjennom
kommuneplanarbeidet skal det utvikles mål og strategier for
å håndtere den forventede økningen i antall eldre.

NY KOMMUNEPLAN 2019 - 2031

I

3 TEMA I KOMMUNEPLANREVISJONEN

I

SANDEFJORD KOMMUNE 12

Bosettingsmønsteret i kommunen er hovedsakelig konsentrert rundt Sandefjord by, tettstedene
Stokke, Andebu, Melsomvik, Kodal, Høyjord og Fossnes/Arnadal. Det er gevinster innenfor de
fleste kommunalområder, for eksempel i forhold til areal/transport, skole/barnehage og kultur/
fritid ved å bygge opp om eksisterende tettsteder. I den nye kommunens første kommuneplan
skal det lages en strategi for bolig og næringsutvikling i tilknytning til eksisterende tettsteder,
som kan være et fundament for fremtidig utvikling. Kort oppsummert skal det:
• Foretas en situasjonsbeskrivelse med et forslag til kategorisering
		 (by, bydeler, tettsted, lokalsenter etc.) av det enkelte tettsted.
• Lages en strategi for ønsket utvikling for hvert tettsted. Hvor skal det fortettes
		 og i hvilke områder skal det satses på bolig- og næringsutvikling ved neste
		kommuneplanrullering?
3.4
OPPVEKST OG LEVEKÅR
Det er nødvendig å klargjøre samfunnsutfordringer og planbehov spesielt knyttet til utviklingen
innenfor barnehage og skole. Fremtidige skole- og barnehagebehov må ses i sammenheng
med planlagt bolig- og arealutvikling. Parallelt med kommuneplanrullingen vil det blir bli utarbeidet
en barnehage- og skolestrukturplan (utredning). Foreløpige konklusjoner fra dette arbeidet
skal søkes integrert i kommuneplanen.
På sikt bør det gjennomføres barnetråkkregistreringer i kommunen, men dette foreslås ikke
prioritert i denne areadelssamordningen.
Idrett og rekreasjon
Utvikling av idrettsanlegg og friområder tilhører kommunalområde Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. Prioritering av anlegg og områder er forankret i Hovedutvalg KFBS, og rulleres årlig.
Aktuelle organisasjoner som idrettsrådet og turistforeningen har vært invitert med i arbeidet.
I planarbeidet vil kommunen vurdere å implementere elementer fra arealbruksplanen for Indre
del av Sandefjordsfjorden i kart og bestemmelser/retningslinjer.
Det pågår prosesser i forhold til utvikling av rekreasjonsarealer i sentrumsområdene i
Sandefjord, Stokke og Andebu, jf. neste kapittel.
3.5
BOLIG OG ØVRIGE BYGGEFORMÅL
Behovet for nye boliger i kommunen i planperioden er kartlagt og utfyllende beskrevet i planstrategien med tilhørende vedlegg. Beregninger viser at kommunen har tilstrekkelige boligreserver for planperioden og det foreslås derfor å ikke åpne for innspill på nye boligområder i
denne første arealdelssamordningen. Det må også tilføyes at en innspillrunde er tidkrevende og
trolig ikke vil la seg gjennomføre innenfor den gjenstående tiden frem til neste kommunevalg.
På den annen side kan det bli aktuelt med en vurdering av egnetheten og realiserbarheten til
eksisterende arealer i boligreserven. I planarbeidet vil det være handlingsrom til å gjøre arealjusteringer, i tråd med kommunens nye mål og strategier, som en del av samordningsarbeidet.
I så fall vil det bli nødvendig å trekke opp noen innledende arealstrategiske utviklingsprinsipper.
I første omgang foreslås det å foreta en kartlegging av eksisterende boligreserve med tanke på:
•
•
•
		

Hvilke områder med boligformål ligger på dyrket/dyrkbar mark?
Status for utvikling av det enkelte areal (reguleringsstatus, realiserbarhet)
Boligarealenes sentralitet i forhold til eksisterende
byer, tettsteder og lokalsamfunn.
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Fortettingsprosjekter der leilighetsbygg erstatter småhusbebyggelse øker i antall. Fortetting i
nærheten av trafikknutepunkter og sentrumsområder er i tråd med gjeldende nasjonale/
regionale areal- og transportpolitiske føringer. Samtidig fører utviklingen til at småhusområder
endrer karakter, og ikke alle kommunens eksisterende boligområder egner seg like godt for
fortettingsprosjekter. Erfaringer viser at fortetting med kvalitet og god stedstilpassing krever
vurderinger på områdenivå. Den nye kommunen mangler retningslinjer for hvor og hvordan
fortettingen skal skje. Som nevnt i kapittel 3.3 skal det utarbeides en strategi for ønsket utvikling
for hvert tettsted.
Det arbeides med sentrumsutvikling og fortetting på ulike måter i Andebu sentrum, Stokke
sentrum og Sandefjord sentrum. I Sandefjord sentrum er det igangsatt et arbeid med strategi
for kvalitet og gjennomføring av byrom, jf. HMP-sak 011/18. Formålet med arbeidet er å legge
til rette for økt aktivitet og folkeliv i sentrumsområdene. Prosjektet vil blant annet se på hvordan
eksisterende parker og byrom kan videreutvikles og hvordan vedtatte nye byrom kan realiseres.
Erfaringer fra arbeidet kan på sikt videreføres i Stokke og Andebu sentrum.
Det er vedtatt at det skal lages en prinsipplan som tar stilling til hvor og hvordan videre fortetting rundt Stokke sentrum skal skje. Gjennom dette arbeidet skal det vurderes om det kan
utarbeides fortettingsprinsipper som også kan overføres til andre områder av kommunen. I
arealdels-samordningen bør det pekes på utvalgte områder nær Sandefjord by der fortetting
med leilighetsbygg kan tillates og eventuelt ikke tillates. Det kan bli behov for å utarbeide differensierte bestemmelser som i større grad tar hensyn til situasjonen i ulike boligområder og ulike
deler av kommunen.
I Andebu sentrum arbeides det med en skisseplan for utvikling av Sentrumsjordet i forhold til
rekreasjonsformål og trafikksikkerhet, jf. FSK-sak 036/18. Foreløpige konklusjoner fra dette
arbeidet skal søkes integrert i kommuneplanarbeidet.
Arbeidet med kommunedelplanene for InterCity-utbyggingen på strekningen Tønsberg –
Sandefjord – Larvik pågår for fullt, men kommunedelplanene som vil avklare fremtidig jernbanekorridor og stasjonsplasseringer, forventes ikke vedtatt før medio 2019. Det er vedtatt at
kommunen skal ta en aktiv rolle i knutepunktutviklingen rundt de fremtidige jernbanestasjonene
i Stokke, på Torp og i Sandefjord by. Bane NOR har begynt å se på aktuelle stasjonsområdene
og foreløpige analyser viser at det er betydelige arealer med liten «transformasjonsmotstand»
både i Stokke sentrum og Sandefjord sentrum. Det er således naturlig at de fremtidige
knutepunktene vil få større arealmessig betydning ved neste kommuneplanrullering, men de
bør alt nå omtales i det arealstrategiske arbeidet og arbeidet med strategisk næringsplan.
I arealdelssamordningen planlegges det ikke innspillrunde på nye områder for fritidsbebyggelse.
Eventuelle ønsker om fortetting i eksisterende områder for fritidsbebyggelse bør skje etter en
samlet reguleringsplan.
Per i dag er det ingen kjente behov for nye arealer til offentlig eller privat tjenesteyting. Så langt
det er mulig må kommuneplanarbeidet forsøke å følge opp konklusjonene fra aktuelle sektorplaner, slik som boligsosial handlingsplan og barnehage- og skolestrukturplan. Det kan derfor
ikke utelukkes at det identifiseres behov som krever arealmessig oppfølging i kommuneplanarbeidet.
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3.6
NÆRING OG SYSSELSETTING
Sandefjord kommune har en uttalt målsetting om å være en meget attraktiv kommune for
næringslivet og det er vedtatt (NE-sak 007/17) at det skal utarbeides en strategisk næringsplan.
Innledningsvis i dette arbeidet skal det utarbeides mål og strategier for kommunens næringslivssatsing. Det legges opp til medvirkning og involvering fra næringslivet. Statlige og fylkeskommunale føringer som er av betydning for arbeidet, jf. opplisting i kapittel 2, vil også være
førende for dette planarbeidet. Når planen foreligger skal den søkes integrert i kommuneplanen.
Arbeidsplassenes lokalisering påvirker innbyggernes folkehelse, transportbehov og klimagassutslipp. Arbeidet med næringsplanen har derfor en viktig strategisk dimensjon, men den
kan også få en arealmessig dimensjon dersom den identifiserer et arealbehov eller behov for
formålspresiseringer i eksisterende næringsområder. I tillegg til å utvikle mål og strategier er det
viktig at planen vurderer (ikke uttømmende liste):
		

Lokalisering av kontorarbeidsplasser.
Mulig etterbruk av massedeponier til næringsformål
Behov for nytt areal kontra transformasjon innenfor eksisterende næringsområder.
Mulig differensiering av næringsområder når det gjelder næringstyper.
Eventuell økning av handelsareal i utvalgte områder utenfor sentrumsområdene.
De fremtidige mulighetene en ny dobbeltsporet Vestfoldbane, med vesentlig
forbedrede avgangsfrekvenser og reisetider i begge retninger, representerer.

I tråd med vedtatt planstrategi for Sandefjord kommune 2017 – 2019 bes det nå ved varsel
om oppstart av arbeidet med ny kommuneplan om innspill til nye næringsarealer eller endret
bruk (transformasjon) innenfor eksisterende næringsområder. Innspillene vil bli vurdert opp
mot føringene som vil fremkomme av arbeidet med strategisk næringsplan. Konklusjonene fra
arbeidet med strategisk næringsplan skal søkes integrert i kommuneplanen.
Kommunedelplanene for Stokke og Sandefjord viser ulik arealbruk på Torp øst. Ønsket arealbruk må avklares i arealdelssamordningen.
3.7

MILJØ, KLIMA OG TRANSPORT

Havn og sjøarealer
Gjennom rettsforliket i «ferge-saken» har kommunen forpliktet seg til å holde havnen åpen for
fergetrafikk til og med 2025. Dersom det fortsatt skal være fergetrafikk i havnen etter dette tidspunktet, har de to rederiene rett til å videreføre sine seilingstider så lenge havnen holdes åpen
for fergevirksomhet, dog ikke utover 31. desember 2030. Av hensyn til kommunens (havnens)
og rederienes behov for forutsigbarhet og eventuelle avvikling, bør kommunen på sikt ta stilling
til om den fortsatt vil holde havnen åpen etter 2025, eller vurdere ny arealbruk i havneområdet
i planperioden.
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Kommunen har i dag inntekter fra fergedriften (havneavgifter og vederlag). En eventuell omdisponering av fergekai/oppstillingsplass med tilhørende bygningsmasse, er et stort byutviklingsgrep
som krever langsiktige planer og strategier. Det legges ikke opp til en vurdering av fergedriften og
alternativ arealbruk i havna i denne arealdelssamordningen. En nærmere vurdering må foretas
ved neste kommuneplanrullering slik at en beslutning kan fattes i god tid før tildelingsperioden
utløper (31. desember 2025), og (iht. rettsforliket) senest innen 31. desember 2024.
Rådmannen har i etterkant av tildeling av seilingstider i havnen hatt dialog med rederiene hvor
det bl.a. er fremkommet ønske om at kommunen så tidlig som mulig avklarer rammevilkår etter
2025. Rådmannen planlegger å legge frem egen sak til formannskapet i løpet av våren for å
orientere om status og søke en avklaring på fremdriftsplan for utredning og beslutning om fremtidig fergetrafikk i havnen.
Når det gjelder småbåthavner opplyser havnesjefen at det er ledige kommunale båtplasser
i Hesteskoen. Det er nylig godkjent utvidelser av eksisterende båthavner i gamle Stokke
kommune (Melsomvik og Solnes), i tråd med gjeldende kommunedelplan. Tønsbergfjorden er
en populær fjord for småbåtaktivitet, og det vil derfor bli vurdert utvidelse av kapasiteten ved
den kommunale båthavnen på Engø. For øvrig bør det utarbeides en småbåthavnutredning
(behovskartlegging med mer) før det avsettes areal til nye småbåthavner/utvidelser av
småbåthavnformålet i kommuneplanen. Dette vil ikke prioriteres i denne arealdelssamordningen.
Muligheten for å differensiere sjøarealene med underformål skal vurderes. Aktuelle underformål
kan være friluftsliv, fiske, farled med mer.
Jernbane
Ny dobbeltsporet Vestfoldbane med vesentlig økt avgangsfrekvens i begge retninger kan få
vesentlig betydning for kommunens arealplanlegging. Kommunedelplanene for InterCity-utbyggingen forventes vedtatt medio 2019. Det vises til vurderinger i kapittel 3.5.
Vei, gang-/sykkel og kollektivtransport
Ny Kodalvei ligger inne som en fremtidig veitrasé i gjeldende kommunedelplaner for Sandefjord
og Andebu, men båndleggingen på 5 år har nå utløpt. I den kommende samordningen må
kommunen ta stilling til hvorvidt båndleggingen skal søkes fornyet eller ikke. Veiprosjektet, hvis
kostnad er anslått til 420 millioner, er ikke tilgodesett midler i gjeldende handlingsprogram for
fylkesveger 2018 - 2021.
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Stipulert trafikk fra fremtidig Kodalvei påvirker reguleringsplanarbeidet i Fokserød-/Kullerødområdet, og det kan potensielt være motstrid mellom realisering av ny Kodalvei og en regulering
av eksisterende pukkverksområde med en høy andel kontorarbeidsplasser. Resultater fra en
helhetlig trafikkmodell for Fokserød/Kullerødområdet viser at betydelig nyskapt trafikk fra
Fokserød vest kan påvirke trafikken på E18 rampene, samt kapasiteten på øvrige veier
i området. Det skal derfor:
• Foretas en vurdering av muligheten for å utbedre dagens Kodalvei (fra Natvall),
		 og kostnaden for dette, opp mot alternativet med å bygge en ny Kodalvei
		 (fra Fokserød).
Øvrige fremtidige veier og gang-/sykkelveier fremgår av kommuneplankartet. Ved samordning
skal det foretas en enkel vurdering av status for det enkelte prosjekt, samt vurdering av nye
fremtidige behov, som grunnlag for oppdatering av plankartet.
Det må foretas en ny vurdering av omkjøringsveien i Stokke i lys av InterCity-planleggingen og de
pågående reguleringsarbeidene for henholdsvis nytt datasenter og nytt boligfelt på Sundland.
Det foreslås å utsette arbeidet med en ny transportplan i påvente av vedtak av kommunedelplan
for InterCity-utbyggingen, kommunedelplan for klima og energi, samt kommunens øvrige
strategiske valg (arealstrategier). En vurdering kollektivtilbudet bør inngå i et fremtidig arbeid
med ny transportplan. I mellomtiden vil kommunen fortsette dialogen med Vestfold fylkeskommune og Vestfold kollektivtrafikk for at kollektivtilbudet i kommunen skal bli best mulig.
Parkering
Tilgangen på parkeringsplasser i by, ved egen bolig, utenfor forretninger og ved arbeidsplassene påvirker bilbruken og de lokale klimagassutslippene.
I FSK-sak 041/17 ble det vedtatt at det skal utarbeides en parkeringsstrategi parallelt med
kommuneplanarbeidet. Aktuelle utredningstema er lokalisering av parkering, parkeringsnormer,
miljøgater og bilfri sentrumskjerne (jf. vedtatt planprogram for klima- og energiplan), parkeringshus i randsonen rundt sentrumskjernen, antall parkeringsplasser totalt, boligsoneparkering,
avgiftsnivå med mer. Parkeringsstrategien vil ha hovedfokus på Sandefjord by og utvikling mot
en bærekraftig og livskraftig by som oppleves som attraktiv av alle brukergrupper.
Arbeidet med parkeringsstrategien skal også resultere i nye parkeringsbestemmelser.
Klimatilpasning
Forskning viser at Norge frem mot år 2100 vil få et varmere klima med mer ekstremvær, mer
nedbør, flom, havnivåstigning og økologisk ubalanse. Kommunen sitter på viktige virkemidler
for å kunne unngå eller begrense skader som følge av mer ekstremvær. Innen utgangen av
2017 vil det forventelig bli vedtatt nye statlige planretningslinjer for klimatilpasning som vil bli
førende for kommunens planlegging.
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I kommuneplanens samfunnsdel og i andre relevante planer skal det vurderes hvordan
endringer i klima kan påvirke samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, naturmiljø, helse samt
konsekvenser for berørte næringer. Det er igangsatt arbeid med en kommunal strategi for
klimatilpasning som skal ferdigstilles våren 2018. Konklusjonene fra dette arbeidet skal søkes
integrert i kommuneplanen.
Klima- og energi
Arbeidet med en ny klima- og energiplan (kommunedelplan) er igangsatt, og planprogrammet
ble vedtatt av kommunestyret den 26.09.17. Formålet med planen vil være å fremme klimavennlig energibruk og produksjon og dermed reduserte klimagassutslipp, i tråd med nasjonale/
internasjonale forpliktelser i Parisavtalen.
Biltrafikk utgjør i dag ca. halvparten av kommunens klimagassutslipp. God areal- og transportplanlegging er en viktig faktor for å redusere kommunens klimagassutslipp.
Kommunedelplan for klima- og energi, som skal være ferdigstilt høsten 2018, vil forventelig
sette konkrete og ambisiøse mål for reduksjon av kommunens klimagassutslipp, i tråd med
målsettingen i forhandlingsutvalgets utredning om at kommunene skal være klimanøytral innen
2050. Det skal lages en handlingsplan med konkrete tiltak innenfor temaer som bymiljø, arealbruk og transport, innkjøp, avfallshåndtering, skogbruk/landbruk, næringsliv og teknologi. Dette
arbeidet vil få betydning for denne og påfølgende kommuneplaner. Foreløpige konklusjoner fra
arbeidet med ny klima- og energiplan skal søkes integrert i kommuneplanen.
Vann, avløp, og overvann
De kommunaltekniske tjenestene er viktige for et velfungerende lokalsamfunn. Sandefjord kommune skal opprettholde og videreutvikle kostnadseffektive og gode kommunaltekniske tjenester.
Sandefjord har en robust og god vannforsyning til de fleste av kommunens innbyggere, med
unntak av enkelte strekninger hvor det er behov for oppdimensjonering av vannledningene.
Det pågår kontinuerlig rehabilitering, utskifting av eldre ledninger, aktiv lekkasjekontroll og oppfølgende tiltak, både på kommunens hovedledninger og private ledningsanlegg, for å begrense
tap av vann på nettet. Det vil utarbeides en ny felles hovedplan for vannforsyning, avløp og
vannmiljø som vil gi føringer og mål for videre utvikling av VA-tjenestene i Sandefjord kommune.
En ny hovedplan for avløp vil peke på målsetninger og utfordringene for hele avløpssystemet
i Sandefjord kommune. Aktuelle problemstillinger er oppgradering av eldre ledninger av dårlig
kvalitet, begrense innlekking av overvann til renseanlegg, oppgradering av avløpssystemet
rundt Stokke, rydde opp i avløpshåndteringen utenfor rensedistriktet og arbeid med å kartlegge
og tilpasse overvannshåndtering, ledningenes kapasitet og flomveier, slik at kommunen kan
håndtere endret nedbørsintensitet som følge av forventede klimaendringer.
Ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø er planlagt ferdigstilt i perioden 2018-2019.
Denne vil beskrive målsetning og utvikling av hele vann og avløpssystemet i Sandefjord
kommune. Foreløpige konklusjoner fra dette arbeidet skal søkes integrert i kommuneplanen.

NY KOMMUNEPLAN 2019 - 2031

I

3 TEMA I KOMMUNEPLANREVISJONEN

I

SANDEFJORD KOMMUNE 18

Trafikksikkerhet
Sandefjord kommune skal jobbe mot «Nullvisjonen» (trafikkdødsfall), ved hjelp av målene i
Nasjonal transportplan (NTP), Vestfolds trafikksikkerhetsplan. Målsettingen i NTP om at 80 %
av alle unge skal ha en aktiv skolevei ligger til grunn for kommunens arbeid.
En ny trafikksikkerhetsplan er under utarbeidelse, og skal etter planen vedtas i løpet av våren
2018. Planen vil fokusere på sammenhengen mellom trafikksikkerhet, folkehelse og viktigheten
av holdningsskapende arbeid. God kunnskap om risikoforhold og årsaker til alvorlige ulykker/
hendelser er avgjørende for kvaliteten på trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Nærmiljøutvalgene og skolene vil involveres i dette arbeidet. Foreløpige konklusjoner fra arbeidet med
trafikksikkerhetsplanen skal søkes integrert i kommuneplanen.
Plan for massedeponering og utredning av nye avfallsmottak
I kommunen er det flere områder som i dag benyttes til deponering av masser (tipp-plasser).
Kommunen mangler imidlertid en oversikt over eksisterende tipp-plasser og om disse er
godkjent. Det er kommet signaler fra entreprenørbransjen om at det er behov for flere godkjente
deponier/tipp-plasser, for ulike typer masser, og kommunen er kjent med at det finnes grunneiere som er interessert i å tilby slike arealer på sin eiendom. I forbindelse med kommuneplanprosessen utarbeides det et forslag til veileder for håndtering av overskuddsmasser fra
bygg- og anleggsvirksomhet. I tillegg gjøres det et arealsøk/mulighetsstudie som skal peke på
potensielle områder for nytt større massedeponi og for massesorteringsanlegg. Arbeidet skal
skje i dialog med representanter fra bransjen. Konklusjoner fra arbeidet søkes implementert i
kart og/eller bestemmelser.
I FSK-sak 227/17 ble det vedtatt at administrasjonen skal vurdere alternativ plassering av
et avfallsmottak sentralt plassert i kommunen, samt to mindre mottak sentralt i gamle Andebu og Stokke. Forutsatt et likelydende vedtak i kommunestyret må det gjennomføres en
mulighetsstudie/arealsøk med tanke på arealer til:
• Komplett gjenvinningsstasjon, sentralt i kommunen, lagt i gamle Sandefjord
		kommune
• To mindre gjenvinningsstasjoner, med bemanning i ca. 50 timer per uke.
		 Én i gamle Andebu og én i gamle Stokke.
Mulighetsstudien må vurdere konsekvensene av ovennevnte forslag, nullalternativet og eventuelle
andre forslag. Så langt det er mulig skal konklusjonene fra dette arbeidet søkes implementert
i kommuneplanen.
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Grønnstruktur
Temakartene for rekreasjon, landskap og natur skal samordnes og oppdateres. De reviderte
temakartene vil gi føringer for omdisponering av eventuelle nye arealer til grønnstruktur i
kommuneplanens arealdel. Temakartarbeidet kan være et innspill til vurdering av om viktige
grøntområder i kommunen kan komme innenfor den statlige ordningen for frivillig vern av skog.
Før det vurderes avsatt areal til nye boligområder bør det gjennomføres en dekningsanalyse for
grønnstruktur/lekeplasser innenfor den enkelte bydel/lokalsamfunn. Ettersom det ikke planlegges
innspillrunde på nye boligområder vil det være naturlig å utsette arbeidet med dekningsanalysen til neste rullering av kommuneplanens arealdel.
Jordvern
Temakartene for landbruk skal samordnes og oppdateres. Områder som er avsatt til boligområder i kommuneplanens arealdel, men som i dag ligger på dyrka/dyrkbar mark skal gjennomgås, jf. vurdering i kapittel 3.5.
Det kan i fremtiden være behov for å se etter områder som kan være aktuelle til nydyrking, men
dette temaet er så komplekst at det først bør forankres i nasjonale/regionale retningslinjer.
Kulturminner og -miljøer
Plantekniske tiltak anført ved samordning av kommuneplanbestemmelsene skal følges opp. Det
vil blant annet si:
• Hensynssoner for regionalt og nasjonalt viktige kulturmiljø nummereres og
		 det vurderes å gi mer konkrete retningslinjer for områdene.
• Områder som er båndlagt etter lov om kulturminner skal nummereres og listes opp
		 i bestemmelsene. Det skal vurderes å gi enkeltvis omtale i utfyllende bestemmelser.
I forbindelse med revisjon av regional plan for bærekraftig arealpolitikk foretas det en ny
kartlegging av kulturmiljøer i byer og tettsteder. Konklusjoner fra dette arbeidet vil, sammen
med kulturmiljøer opplistet i det nasjonale NB!-registeret vurderes implementert i kart og/eller
bestemmelser. I tillegg bør det vurderes om det er enkeltobjekter og områder uten formelt vern
som har lokal verdi. Det foreslås at bevaringsplakaten for Sandefjord by revideres/oppdateres
og gjøres bedre tilgjengelig.
3.8
HELSE, OMSORG OG LEVEVANER
Befolkningsframskrivinger viser at Sandefjord vil få en større andel av sin befolkning i gruppen
innbyggere over 67 år. Dette gjelder særskilt eldre over 80 år. Behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke, og i den nærmeste planperioden vil det være behov for å foreta et strategisk
retningsvalg for fremtidige omsorgstjenester og samtidig starte arbeidet med å utvikle en ny
tjenestemodell innenfor kommunalområdet Helse, sosial og omsorg. Sandefjord kommune må
planlegge for en effektiv, kvalitativ og moderne eldreomsorg i takt med forventninger, rammer
og teknologisk utvikling.
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Øvrige utredningstemaer er omtalt i planstrategien og omfatter bla boligsosial handlingsplan
som vil bli et sentralt redskap for styringen innenfor å bistå vanskeligstilte husstander og unge
i etableringsfasen med å etablere seg og beholde bolig. Planen vil bli utarbeidet parallelt med
kommuneplanen.
3.9
DEMOKRATI, KULTUR OG SOSIALE MILJØER
Nye Sandefjord har etablert en nærdemokratiordning som har til hensikt å styrke nærmiljøutvalgene for å bidra til et større engasjement i eget lokalmiljø. For å oppnå målsettingen om
økt valgdeltakelse må det legges til rette for et godt arbeid i de 20 nærmiljøutvalgene som er
etablert (med utgangspunkt i barneskolekretsene). Kommunen deltar i to prosjekter i regi av
folkehelsedirektoratet og departementet (KMD) hvor formålet er utvikling av nærmiljø og økt
lokaldemokrati. Kunnskap fra dette arbeidet skal overføres til samfunnsdelen.
3.10 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ble vedtatt i kommunestyret 08.11.2016,
og skal neste gang revideres i 2020. Nevnte analyse skal legges til grunn i kommunens planer/
prosesser for å redusere risikoen for tap av liv, skade på helse, miljø, viktig infrastruktur og
materielle verdier. Risiko- og sårbarhetsanalysen definerte 15 uønskede hendelser der årsakene
kan deles inn i 3 kategorier; naturhendelser, uønskede hendelser som er forårsaket av
menneskelig aktivitet (utilsiktet), og hendelser som følge av tilsiktet uønsket handling.
Sandefjord kommune er ikke utsatt for naturhendelser i like stor grad som mange andre norske
kommuner. Ingen store vassdrag renner gjennom kommunen og det er få bratte fjellsider som
er særlig rasfarlige. På den annen side har kommunen flere områder som er utsatt for kvikkleireskred. Klimaendringene, som alle kommuner må forholde seg til, vil føre til kraftig nedbør
og økt problem med overvann, havnivåstigning og stormflo. Klimaendringene vil også føre til
oftere flom i mindre vassdrag i kommunen, økt erosjon og fare for løsmasseskred.
Deler av den nye storkommunen mangler støysonekart og faresonekart. I tillegg har det kommet nye retningslinjer, for eksempel for skytebanestøy, eller ny informasjon, for eksempel om
grunnforhold, som forsterker behovet for revisjon av temakartene. Støysonekart og faresonekart skal oppdateres i arealdelssamordningen.
Risikoen for uønsket tilsiktet hendelse har økt. Situasjonen i verden har økt sannsynligheten
for terrorangrep og sabotasje. Dette krever at sikkerhet tas med i planlegging og gjennomføring
av aktiviteter. Samarbeid og samvirke med andre beredskapsorganisasjoner, næringslivet,
foreninger og andre offentlige virksomheter har fått større betydning.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen viste dessverre at sannsynligheten for hendelser
som vold og seksuelle overgrep mot barn var høy. Kommunens planer må sikre tilstrekkelig
kunnskap, hensiktsmessig organisering og samhandling på tvers av kommunalområder og
nivåer slik at flere tilfeller blir avdekket og slik at færre barn opplever overgrep.
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3.11 KOMMUNEØKONOMI
Kommunene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet og har et bredt ansvar for sentrale
og nasjonale velferdstjenester. Innenfor rammen av lover, regler og kommunens økonomi har
kommunen mulighet til å foreta tilpasninger og prioriteringer i tjenestetilbudet i tråd med lokale
ønsker og behov. Om lag 85 % av kommunenes inntektsrammer fastsettes av Stortinget
gjennom kommuneopplegget i statsbudsjettet.
Det er et mål for Sandefjord kommune over tid å yte best mulige tjenester til innbyggerne innenfor de gitte rammene lovgivningen, økonomien og kommunens folkevalgte fastsetter.
Det legges vekt på å sikre et stabilt og forutsigbart tjenestetilbud.
For kommunen er det viktig at økonomien forvaltes slik at tjenestetilbudet ikke svinger, men
blir forutsigbart og jevnt over tid. En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag
ikke truer velferden til innbyggerne i fremtiden. Opprettholdelse av et stabilt tjenestetilbud er en
målsetting ved utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. Forhandlingsutvalget for etableringen
av nye Sandefjord la til grunn at den nye kommunens økonomiforvaltning skal sikre at kommunens
økonomi er i balanse og forblir robust i et langsiktig perspektiv. Dette er senere fulgt opp av
kommunestyret ved behandlingen av økonomiplanen for 2017-20 og rammesaken for 2018-21.
Økonomiplanen er sammen med kommuneplanen det viktigste politiske styringsinstrumentet
i kommunen.
Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen til kommuneplanen, jf. PBL § 11-1 og kommunelovens
§ 44. Når økonomiplanen er en integrert del av handlingsdelen er det en høringsfrist på minst
30 dager før kommunestyrets behandling. Årsbudsjettet som skal omfatte hele kommunens
virksomhet, skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen
kan forvente i budsjettåret. Fordi statsbudsjettet har avgjørende betydning for kommunens inntektsramme samtidig som regjeringen som regel også gir føringer for kommunenes prioriteringer, er det
nødvendig å innarbeide konsekvenser av statsbudsjettet når kommunens budsjett og økonomiplan
behandles. Dersom budsjett- og økonomiplanen er en integrert del av kommuneplanen, vil dette
føre til at konsekvenser av statsbudsjettet ikke er innarbeidet. Kommunen har derfor vurdert det slik
at økonomiplanen holdes adskilt fra handlingsdelen (jf. vedtatt planstrategi), og at innstillingen til
økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager.
3.12 ANDRE AREALDELSOPPGAVER
I tillegg til alle de sentrale oppgavene som fremgår av dette kapittelet vil det i samordningen
av kommunedelplanene også være behov for en del mer arealdelstekniske, men like fullt helt
nødvendige, oppgaver. Disse er opplistet her:
•
		
		
•
•
		
•
		

Kommunen har mange gamle reguleringsplaner. Det må foretas en gjennomgang
av eksisterende planer med tanke på hvilke som skal gjelde foran kommuneplanen,
hvilke som skal overstyres og hvilke som kan oppheves.
Revidere og utarbeide nye kommuneplanbestemmelser
Sammenstille formålene i plankartene til de tre kommunedelplanene, samt foreta
formålsendringer ved behov.
Følge opp eventuelle andre tiltak som følge av den forutgående prosessen med
samordning i bestemmelsene i de tre kommunedelplanene.
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Tabell 4 oppsummerer de mest sentrale oppgavene som planlegges utført i samfunnsdelsrulleringen og arealdelssamordningen.
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Figur 4 – Oppsummering av sentrale oppgaver
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