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INNLEDNING

Lovbestemmelser
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument.  
I følge plan- og bygningsloven (pbl) skal kommuneplanen omfatte en 
arealdel og en samfunnsdel med handlingsdel.

Kommuneplanen skal ifølge loven ivareta både kommunale,  
regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver og bør omfatte 
alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Planen skal ta utgangs-
punkt i vedtatt planstrategi og legge retningslinjer og pålegg fra 
statlige og regionale myndigheter til grunn.

I samfunnsdelens handlingsdel skal det angis hvordan planen skal 
følges opp i de fire påfølgende år eller mer.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes 
planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for 
hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdispone-
ringen i kommunen og gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak 
og ny arealbruk som kan settes i verk. Det skal også angis hvilke 
viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

De ambisjoner som er beskrevet her, er omfattende. I § 3-1 heter 
det imidlertid at

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige 
forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende 

enn nødvendig.

Med dette utgangspunkt legger kommunen til grunn at kommune-
planen primært skal være en plan som skal dekke kommunens plan-
behov, og at planen så langt det er mulig også skal oppfylle statlige 
og regionale forventninger og ønsker.

Planfremdrift
Bystyret vedtok planprogrammet for revisjon av kommuneplanen 
i møte 18.12.2012. I møte 21.mars tok bystyret videre stilling til  
hvilke forslag til eventuell ny arealbruk som skulle konsekvensutredes.

I planprogrammet er det skissert følgende fremdrift når konsekvens-
utredningene foreligger:

• Med grunnlag i vedtatt planprogram utarbeides et konkret 
 grovutkast til innhold i de ulike deler av kommuneplanen  
 dvs. både for arealdel og samfunnsdel. Utkastet skal  
 begrunnes og så langt mulig også belyse alternative  
 løsninger. Arealdelen skal videre basere seg på resultatene av  
 de konsekvensanalyser som bystyret vedtar gjennomført

• Dette planmaterialet sendes ut til berørte interesseorganisa- 
 sjoner, foreninger og andre berørte til en første høring med 
 to ukers høringsfrist. Planmaterialet legges også ut på  
 kommunens nettsider
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• Fra kommunens administrasjon avsettes det noen hele dager 
 også utover ordinær arbeidstid, til å ta i mot besøk og svare 
 på de spørsmål som kan komme inn vedrørende plan- 
 materialet. Det vurderes også om det skal avholdes møter om  
 spesielle temaer i utkastet. Uansett bør det avholdes et åpent 
 møte om arealdelen

• Etter høringsfristen legges planmaterialet med hørings- 
 merknadene frem til en første behandling i folkevalgte utvalg

• Med utgangspunkt i resultatet fra denne behandling  
 gjennomføres eventuelle nærmere utredninger og avklaringer  
 med de myndigheter som har varslet innsigelse til de folke- 
 valgtes vedtak

• Et fullstendig kommuneplanforslag basert på de folkevalgtes  
 vedtak og eventuelle endringer for å unngå innsigelser, legges 
 deretter frem for bystyret. Det forutsettes da at dette  
 forslaget kan legges ut til den formelt lovbestemte høring på 
 minst seks uker

• Etter denne høring utarbeides et endelig forslag til innhold i 
 kommuneplanen. Det klarlegges også hvilke endringer som  
 må foretas dersom en skal unngå eventuelle innsigelser  
 til planforslaget

• Forslaget legges deretter frem til endelig behandling i utvalg 
 samt deretter i formannskap og bystyre

Bystyret behandlet i møte 28. november 2013 sentrale temaer 
i kommuneplanen.  Det ble da vedtatt hvilke føringer som skulle 
legges til grunn i det formelle forslag til høringsutkast til kommu-
neplanen. Med dette utgangspunkt vedtok formannskapet i møte 
4.02.2014 å legge forslag til kommuneplan ut til offentlig ettersyn. 

Etter høringsperioden ble saken lagt frem for alle folkevalgte utvalg 
og formannskapet. Etter megling om innsigelser hos fylkesmannen 
vedtok bystyret kommuneplanen i møte 22.05.2014.  Uavklarte inn-
sigelser til arealdelen er sendt inn til Kommunal- og moderniserings-
departementet til avgjørelse.  
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OVERORDNEDE MÅL 
FOR KOMMUNENS 

UTVIKLING
Innledning
Sandefjord har mange kvaliteter for bosatte og næringsliv.
De fleste boligområdene er svært attraktive med nærhet til arealer 
for lek og friluftsliv. Et spesielt fortrinn for Sandefjord er beliggenheten 
ved sjøen med tilliggende store offentlige friområder. Dette gjør det 
enkelt å bruke kystområdene til rekreasjon og fritidsaktiviteter.

Bysenteret er konsentrert med et godt butikk- og servicetilbud. Et 
særtrekk ved bysenteret er den grønne karakteren med åsene rundt 
sentrum. Sentrum har videre mange verneverdige trehusmiljøer og 
bykvartaler med murarkitektur av høy kvalitet.

Det er stor deltagelse i forenings- og organisasjonslivet og kulturtil-
budet er meget mangfoldig med mange arrangementer både i privat 
og offentlig regi.

Kommunen har et variert næringsliv som står for en stor del av 
sysselsettingen. Andelen arbeidsplasser i privat næringsliv er høy i 
landssammenheng. Infrastrukturen er god med ferdigbygget 4-felts 
motorveg til Oslo i 2014, gode flyplassforbindelser fra Torp, ferge- 
rute til Strømstad samt intercitytilbud på jernbanen.

Utfordringer
Kommunen gir et godt tjenestetilbud til sine innbyggere. Samtidig er 
det et faktum at det er grupper i samfunnet som fortsatt har et klart 
behov for et bedre tilbud.

Kommunene har en allmenn informasjonsplikt vedrørende tjenester, 
beslutninger og for å gi innbyggerne muligheter for demokratisk 
deltakelse og innflytelse. God toveis kommunikasjon er en forut-
setning for et godt forhold mellom kommunen og tjenestemottaker 
så vel som med samarbeidsparter. I forhold til tjenester må kommu-
nen sørge for at innbyggeren føler seg godt informert om hva de 
kan forvente og hva de selv må håndtere i hverdagen. Økte og dels  

urealistiske forventninger til kommunesektoren skaper nye kom-
munikasjonsutfordringer. Kommunens legitimitet og omdømme er 
betinget av at vi framover får større grad av samsvar mellom de for-
ventninger innbyggerne har og de tjenester vi leverer. Dette gjør det 
nødvendig for kommunen å klargjøre kommunens rolle og kommu-
nisere bedre hva man kan forvente og derved skape tillit og aksept 
for tjenestens kvalitet og omfang hos mottakeren.

For å finansiere et økt tilbud må kommunen ha tilstrekkelige inn-
tekter hvorav skatteinntektene utgjør en vesentlig andel. Selv om 
lønnsomhetene for bedrifter i Sandefjord tidligere har vært over 
gjennomsnittet i Norge, har denne lønnsomheten vært under  
gjennomsnittet etter 2008. Også gjennomsnittslønnen for personer 
bosatt i Sandefjord ligger under landsgjennomsnittet. Negativ ut-
vikling i lønnsomhet og lønnsvekst innebærer totalt sett en svak  
utvikling i verdiskapningen i næringslivet i Sandefjord.

En sentral utfordring vil også være å bedre folkehelsen i kommunen.  
I vår del av verden har kroniske, ikke smittsomme sykdommer 
overtatt for infeksjonssykdommene som folkehelseproblem. Disse 
sykdommene omfatter hjerte- og karsykdommer, diabetes, lunge-
sykdommer, muskel og skjelettsykdommer samt kreft og psykiske 
helseproblemer. Mange av disse folkesykdommene har sammen-
heng med livsstilsmønster og måten vi organiserer samfunnet på. 
Overvekt er eksempelvis tett knyttet til kosthold og aktivitetsvaner. 
Når det gjelder psykiske lidelser spiller både arv og miljø inn og det 
er bare de miljømessige faktorer vi kan påvirke. Dette gjelder forhold 
knyttet til omsorg/omsorgssvikt, oppvekstmiljø, sosialt nettverk og 
støtte fra familie og venner samt sosial status, arbeidsmiljø m.m. 
Folkehelseinstituttet har på grunnlag av statistikk for 2012 ut- 
arbeidet en folkehelseprofil for Sandefjord. Kommunen utpeker seg 
negativt i forhold til landsgjennomsnittet på følgende områder:
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• Færre personer i alderen 30-39 år har videregående skole  
 eller høyere utdanning
• Prosentandelen personer med lavinntekt er høyere.
• Andelen arbeidsledige er høyere
• Prosentandelen utføretrygdede under 45 år er høyere
• Andelen barn av enslige forsørgere er høyere
• Trivsel i skolen er dårligere – vurdert etter trivsel hos  
 10.-klassinger
• Høyere frafall i videregående skole
• Flere bruker legemiddel mot psykiske lidelser, bl.a. angst og 
 depresjon
• Enkelte sykdommer er mer utbredt, (bl.a. lungekreft/kols hos 
 voksne)

Mål
I den videre utvikling av Sandefjord bør det være et overordnet 
mål å maksimere innbyggernes velferd over tid. Et ambisiøst mål er 
at kommunen innen 2025 skal være bedre enn landsverdiene på  
90 prosent av indikatorene i folkehelseprofilen utarbeidet av Folkehelse- 
instituttet

For å sikre nødvendige inntekter til denne målsetting må kommunen 
arbeide for å utvikle et næringsliv med høy verdiskapning, vekst og 
lønnsnivå. Høy verdiskapning per arbeidsplass gir høy kjøpekraft og 
skatteevne. Denne ønskelige utvikling tilsier at kommunen må frem-
stå som en ja-kommune
 
Kommunens muligheter til å gi et godt tjenestetilbud er også avhengig 
av skatteinntekter og overføringene fra staten. Dagens inntekts- 
system sikrer ikke et likeverdig tilbud i kommunene og det må derfor 
etableres et inntektssystem som gir en mer rettferdig inntekstfor- 
deling for Vestfoldkommunene

Kommunens arealressurser må videre forvaltes slik at verdifulle  
natur, frilufts- og rekreasjonsområder sikres for fremtidige gener- 
asjoner. Samtidig vil den forventede befolkningsveksten kreve mer 
areal både til boligbygging og næringsvirksomhet. Det er derfor  
viktig å ha et langsiktig perspektiv når det gjelder arealplanleggingen  
i kommunen. Knapphet på arealer kan få store konsekvenser i  
forhold til et ønske om et moderat boligprisnivå samt ønsket om å 
etablere seg i Sandefjord. Kommunen bør fremstå som en attraktiv 
kommune på alle områder

Sentrum skal videreutvikles som handelssenter, boområde og arena  
for opplevelser og kultur hvor viktige byplanmessige kvaliteter bevares  
og helst forbedres. Sandefjord kommune vil ha en positiv innstilling 
til tiltak som øker attraktiviteten i sentrum og vil selv være en aktiv 
bidragsyter

Den enkelte har hovedansvaret for sin egen helse. Kommunen kan 
imidlertid på mange områder iverksette ulike forebyggende tiltak for 
å bedre folkehelsen. Dette vil omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og 
levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og 
sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakks-
bruk og alkohol og annen rusmiddelbruk. Bedre folkehelse bør være 
en gjennomgående forutsetning i de hoved- og delmål som i kom-
muneplanen vedtas innenfor de enkelte sektorområder

Frivillig sektor, arbeidslivets organisasjon, næringslivet og andre  
deler av det sivile samfunnet må også inviteres til samarbeid og  
utfordres til å ta en del av ansvaret for å bedre folkehelsen

Et stort antall kommuner har en størrelse som gjør det vanskelig å gi 
et fullverdig tjenestetilbud på alle områder. En ny kommunestruktur 
er derfor ønskelig. Sandefjord kommune bør derfor stille seg posi-
tiv til og være en aktiv pådriver i en prosess for å se på fremtidig  
kommunestruktur i Vestfold

I regjeringsplattformen for sittende regjering er det uttrykt ønske 
om å styrke eiendomsretten samt å forenkle plan og bygnings- 
loven med forskrifter. Når ny plan- og bygningslov med forskrifter er 
vedtatt, tas det en gjennomgang av arealdel og retningslinjer for å 
avstemme kommuneplan opp mot lov og forskrifter  

Med dette utgangspunkt bør følgende overordnede hovedmål og 
delmål legges til grunn for kommunens utvikling:

Hovedmål:
Sandefjord kommune skal legge et langsiktig tidsperspektiv til grunn 
for forvaltning og utvikling av kommunens ressurser slik at kommunen 
også skal være et godt sted å bo for fremtidige generasjoner

Delmål: 

 1. Sikre at kommunen har nødvendig økonomisk handle- 
  frihet i fremtiden

 2. Opprettholde et aktivt samarbeid mellom offentlig og  
  privat sektor for å tilrettelegge for og tiltrekke oss et  
  vekstkraftig næringsliv med høy verdiskaping hvor  
  næringslivets behov søkes ivaretatt

 3. Være en aktiv pådriver i en prosess for å se på en  
  fremtidig kommunestruktur i Vestfold

 4. Ivareta hensynet til en bærekraftig byutvikling for vekst,  
  helse og miljø

 5. Styrke helsefremmede faktorer i et utvidet folkehelse- 
  perspektiv med det mål at kommunen innen 2025 skal  
  være blant de 10 beste kommunene i landet på 
  levekårsindeksen

 6. Opprettholde sentrum som den viktigste arena for  
  detaljhandel og offentlig/privat servicetilbud

 7. Ha et tilstrekkelig og variert boligtilbud til alle boligsøkere  
  med bl.a. et ønske om tilrettelegging for rimeligere  
  boliger

 8. Opprettholde en servicevennlig kommune med et  
  tilgjengelig, oversiktlig og samordnet tjenestetilbud  
  basert på toleranse og et inkluderende menneskesyn

OVERORDNEDE MÅL FOR KOMMUNENS UTVIKLING
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OVERORDNEDE MÅL FOR KOMMUNENS UTVIKLING

Nasjonale føringer
I følge ny plan og bygningslov skal Miljøverndepartementet hvert  
fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til  
regional og kommunal planlegging. I kongelig resolusjon av 24.06.11 
er det for å oppnå en bærekraftig utvikling lagt frem planforventninger 
for følgende tema:

• Klima og energi
• By og tettstedsutvikling
• Samferdsel og infrastruktur
• Verdiskaping og næringsutvikling
• Natur, kulturmiljø og landskap
• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Forventningene er retningsgivende for avveininger av regionale og 
kommunale planer.
Det er i tillegg en rekke lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer  
som kommunen må forholde seg til i sin planlegging. Gjeldende areal- 
politiske nasjonale føringer fremgår av St. melding nr 26 (2006-2007).

Regionale føringer
Vestfold fylkeskommune har vedtatt flere planer som også vil være 
retningsgivende for kommunal planlegging. Dette er eksempelvis:

• Fylkesplan for Vestfold 2006-2009
• Fylkesdelplan for samordnet arealbruk og transportsystem
• Fylkesdelplan for kystsonen i Vestfold
• Regional plan for handel og sentrumsutvikling

I det siste årene har fylkeskommunen arbeidet med forslag til  
«Regional plan for bærekraftig arealpolitikk» (RPBA). Hovedinnhol-
det i denne planen ble vedtatt i april 2013 og planen vil gi viktige 
føringer for kommunens arealpolitikk.

Nasjonale føringer
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OVERORDNEDE MÅL FOR KOMMUNENS UTVIKLING

Befolkningsutvikling

Demografisk utvikling
Utviklingen i folketallet for ulike aldersgrupper er kanskje den viktig-
ste faktoren som styrer behovet for kommunale tjenester. Folketallet 
i Sandefjord har økt jevnt gjennom mange år med en gjennomsnittlig 
årlig vekst i underkant av en prosent. Veksten har vært et resultat av 
netto innenlands flytting og netto innvandring fra utlandet.

Pr 1.1.2013 er folketallet i kommunen registrert til 44 629.

Statistisk sentralbyrå la i juni 2012 frem nye fremskrivninger for  
folketallet i kommunene. I denne fremskrivningen antas det en  
større befolkningsvekst enn tidligere. Den viktigste grunnen til dette 
er at byrået fortsatt forventer at innvandringsoverskuddet vil være 
stort og at levealderen fortsatt vil øke.

Fremskrivningene er basert på ulike forutsetninger for de fire  
komponentene fruktbarhet, dødelighet, innenlands mobilitet og 
nettoinnvandring. Middelverdien for disse fire komponentene er 
benevnt M og alternativet basert på disse middelverdiene er derfor 
benevnt MMMM. Sandefjord kommune har i de senere år lagt dette 
alternativet til grunn for kommuneplanens befolkningsprognose.

Siste MMMM prognose vil for Sandefjord gi følgende befolknings-
utvikling:

2012 2015 2020 2025 2030

1-5 år 2 510 2 599 2 764 2 947 2 990

6-12 år 3 815 3 870 4 033 4 265 4 524

13-15 år 1 826 1 739 1 837 1 851 1 925

16-19 år 2 368 2 464 2 339 2 470 2 516

20-44 år               13 921               14 067                             14 644               14 812               15 595

45-66 år               12 800               13 259               14 170               14 586               14 909

67-74 år 4 408 5 090 5 772 6 340 6 586

80 år + 2 063 2 113 2 339 2 674 3 480

Total 44 150 45 680 48 371 50 848 52 992

Samlet årlig vekst frem mot 2020 utgjør i gjennomsnitt 1,15 prosent  
pr år. Fra 2020 antas samlet årlig vekst å bli i underkant av en prosent.

Antall barn i barnehagealder vil øke jevnt frem mot 2025. På samme 
måte vil antall barn i barneskolen øke. For ungdomsskolegruppen 
antas befolkningen å være stabil i de nærmeste årene.

Antall personer over 67 år vil øke sterkt i de nærmeste årene 
mens den store veksten i antall personer over 80 år først vil starte  
etter 2020.

Også i den voksne gruppen mellom 20 og 66 år vil det være en jevn 
vekst. En sterkere vekst i denne gruppen vil trolig være gunstig for 
kommunens utvikling.

Mål
Det ønskes en større vekst enn den foreliggende prognose, spesielt 
aldersgruppen 25-50 år. 
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OVERORDNEDE MÅL FOR KOMMUNENS UTVIKLING

Sysselsetting og arbeidsplasser

Økonomiske forutsetninger

I det kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet for arbeidet med  
planstrategi i Vestfold fremgår det at sysselsettingen ble redusert 
i de fleste av Vestfolds næringssektorer fra 2008 til 2010. Ved  
utgangen av 2010 utgjorde offentlig sektor 35,3 prosent av den 
samlede sysselsetting i fylket mot 32,8 prosent i 2008. Av befolk-
ningen i Sandefjord er det registrert 20 580 sysselsatte i 4.kvar-
tal 2010.  Av dette var 33 prosent sysselsatt i offentlig sektor og  
18 prosent i varehandel.

Sandefjord har nesten balanse mellom innpendling og utpendling. I 
2010 er det registrert en innpendling på vel 6200 arbeidstakere mens 
utpendlingen var 6500 arbeidstakere.

I følge Telemarksforskning var antall arbeidsplasser i Sandefjord i 
2008 registrert til 21 547. Dette antallet er sunket med nærmere 
1000 til 20564 i 2011. Den største nedgangen er i privat sektor i 
ulike former for tjenesteyting (- 700) og lager og transport (-360).

For kommunen blir det en stor utfordring å snu denne utviklingen.  
I den forbindelse kan det også opplyses om at det forslag til regional 
plan for bærekraftig arealpolitikk er lagt til grunn at det i Sandefjord 
vil bli behov for ca 2400 nye arbeidsplasser frem til 2025. Dette til- 
sier en vekst på gjennomsnittlig 160 arbeidsplasser pr år. For å opp-
nå en slik vekst må det legges til rette både for nyetableringer og 
gode rammevilkår for eksisterende næringsliv.

I plan og bygningslovens § 3-1 fremgår det bl.a. at planleggingen etter 
loven ”skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutset- 
ninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig”

Kommunens frie inntekter representert med skatt og rammetilskudd 
utgjorde i 2011 i overkant av 70 prosent av de samlede driftsinntek-
tene. Når de frie inntektene korrigeres for et beregnet utgiftsbehov 
(etterspørsel etter kommunale tjenester) basert på inntektssystemets 
kriterier og vekter utgjør Sandefjords frie inntekter 96 prosent av 
landsgjennomsnittet. Dette betyr at innbyggerne i Sandefjord må for-
vente et noe lavere tjenestetilbud enn det innbyggere i andre kommu-
ner mottar.

Etterspørselspresset fra innbyggerne vil kreve strenge prioriteringer.  
Det er viktig at det er harmoni mellom forventninger og de mulig- 
heter Sandefjord kommune har til å tilby tjenester som er bærekraftige 
innenfor kommunens økonomiske evne. Det er her nødvendig å avpasse 
investeringer og løpende drift innenfor kommunens inntektsmuligheter.

Med en vekst i antall innbyggere og en voksende andel eldre vil Sande-
fjord kommunes utfordringer framover være å legge til rette for egen-
finansiering av investeringer samtidig som den løpende etterspørselen 
etter tjenestene håndteres. Innbyggerne er tjent med at tjenestetil-
budet er stabilt når man tar hensyn til befolkningsutviklingen. Dette 
betyr at den langsiktige inntektsutviklingen bør være styrende for det 
som planlegges av både drifts- og investeringsaktiviteter.
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UTFORDRINGER OG 
MÅL FOR KOMMUNEN

Kultur og fritid
Status i dag
Sandefjord har et rikt kultur- og fritidstilbud for hele befolkningen, 
med særlig fokus på barn og unge. Kommunen arbeider planmessig 
med idrett og friluftsliv, og har en attraktiv kystlinje og store sam-
menhengende friluftsområder i ”innlandet”. Tilbudet innenfor sang, 
musikk og teater er bredt hele året. Foreningslivet favner vidt og har 
halve byens befolkning som medlemmer. Det er stort engasjement 
for barn og unge i nærmiljøene.

Sentrum har et markant åpent og grønt preg, som åpner byen 
mot havet. I sentrum ligger byens storstue, Hjertnes kulturhus, 
og et bibliotek som i tillegg til de tradisjonelle oppgavene med ut-
lån av bøker og lignende, skal jobbe med formidling (foredrag, utstil-
linger o.s.v.) og være en arena for debatt og offentlige samtale. Med  
dette utgangspunkt kan en endre navnet til ”Litteraturhusbibliotek”.  
I sentrum ligger også en del mindre kulturhus samt Hvalfangstmuseet, 
som er unikt. I et samfunn i rask endring er historiske og kulturelle 
røtter viktige for å forstå det samfunnet en lever i. Vestfoldmuseene 
driver Hvalfangstmuseet med fokus på hval, hvalfangst og miljø.

Oppvekstmiljø
Det er viktig med arenaer i nærmiljøene, der barn og unge kan  
møtes, etablere kontakt og vennskap, oppleve trygghet og tilhørig-
het, og delta i varierte aktiviteter. Kommunen må sikre arealer som 
er tilstrekkelig store til slik aktivitet, og samtidig unngå konflikter 
med naboer og andre. Foreningslivet disponerer mange anlegg og 
frivillige, og er sentrale i nærmiljøene.

Nærmiljøutvalgene står for etablering, drift og vedlikehold av  
Hundremeterskogene, og arbeider for å fylle dem med aktivitet. 
Det er også viktig at det finnes ikke-tilrettelagte arenaer, bl.a. små 
skogssnarer, som kan benyttes til fri lek og utfoldelse, og stimulere  
nysgjerrighet, mestring og kreativitet.

Det må videre legges til rette for lek i nye boligfelt. Leke/aktivitets- 
arealer må derfor innpasses ved utbygging av nye boligfelt.

Historie, kulturarv og tilhørighet
Planene om et tilbygg ved museet bør realiseres, sammen med  
fornyelse av utstillingene og etablering av en ny økologisk avdeling, 
og en avdeling om byens sjøfartshistorie. Utviklingen av Hvalfangst- 
museets tilbygg må sees i sammenheng med andre utviklings- 
prosjekter i Sandefjord. Gokstadhaugen som attraksjon bør utvikles i 
forhold til den særegne historien og kulturarven stedet er bærer av.
Viktige kulturlandskap med kulturminner bør ivaretas bl.a. med  
merking/skilting i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner 
med tilknytning til kulturhistorie og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, friluftsliv og rekreasjon
Kommunen bør legge til rette for et bredt spekter av fysisk aktivitet 
for hele befolkningen, og for barn og unge spesielt, både sommer 
og vinter. Kommunens grønne preg må opprettholdes. I det fore-
liggende forslag til grønnstruktur i arealdelen har en vektlagt vern av 
viktige grøntområde og naturmangfold.
Kommunens politikk på friluftsområdet er fastlagt i kommunens  
friluftsmelding og plan for rehabilitering av friluftsområder.  
Befolkningen må sikres tilgang til kystlinjen, og kyststiene bør videre- 
utvikles til et sammenhengende nett mellom kommunegrensene i 
sør og nord, i tett samarbeid med grunneierne

I ”innlandet” er områdene rundt Haukerød/Goksjø, Hjertås og 
Marum særlig viktige. Kommunen bør så langt som situasjonen  
tilsier det, og i samarbeid med lag /foreninger tilrettelegge samt sikre 
områder som er knyttet til eller i nærheten av skianlegg og løyper 
i Haukerødområdet. Dette anses for å være kommunens sentral- 
anlegg for skiidrett/aktivitet. 
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Parker og plasser bør videreutvikles for variert aktivitet, lek og  
rekreasjon, og lavterskeltilbud bør etablerers, sammen med frivilli-
ge foreninger. Badeparkens åpne preg bør videreføres, med flere 
tilbud, som spill og lek på sommeren, og ski og skøyter på vinteren.  
Parken og amfiet er godt egnet for konserter o.a. arrangementer.  
Kiosk og servering på sommeren bør vurderes. Ved ”Hesteskoen” finnes  
bobilplass, skateanlegg, minigolf m.m. Området bør videreutvikles, 
og det bør tas sikte på å etablere i bystrand som bør være hjerte 
i dette området. Det bør etableres en sammenhengende strand- 
promenade fra Stub til Kilen. Sosiale og kulturelle møteplasser i  
sentrum bør knyttes sammen med skilting, lys m.v.

De bynære friluftsområdene i Preståsen, Hjertnesskogen, Mokollen 
og Midtåsen må sikres for friluftsliv og rekreasjon. Planene for videre- 
utvikling av Preståsen bør følges opp, og adkomsten fra sentrum til 
Mokollen bør merkes og utbedres.

Idrett
Idrett har både en egenverdi og en nytteverdi. Egenverdien er 
knyttet til opplevelsen som fysisk aktivitet gir i form av glede, 
mestring og god helse. Nytteverdien er relatert til den samfunns-
messige verdien det har, at befolkningen er i fysisk aktivitet. 

Idrettslagene skaper aktivitet og er sosiale fellesskap. Begge funk-
sjoner er viktig for kommunen. Fysisk aktivitet fremmer helse som er 
til fordel for den enkelte og samfunnet som helhet.

Kommunens idrettsmelding og plan for rehabilitering av idrettsan-
legg er revidert og utvidet med plan for etablering av nye anlegg. 
Kommunens hovedoppgave er tilrettelegging av anlegg til bruk for 
byens idrettslag og innbyggerne. Hovedfokus er folkehelse, rekrut-
tering og breddeidrett og fysisk aktivitet for alle, særlig for barn og 
unge. Rehabilitering og videreutvikling av idrettshaller, stier, løyper 

og kommunens svømmehall er høyt prioritert. En ny flerbrukshall 
bør bygges. Det bør sikres arealer for nødvendig utvidelse av bydels- 
anleggene for idrett. Ved etablering av nye innendørs aktivitets- 
arealer bør man ikke bygge gymnastikksaler men flerbrukshaller. 
Andre mindre anlegg for breddeidrett bør kommunen bygge, evt. i 
samarbeid med idrettslag og næringsliv. Større og mer spesialiserte, 
kostnadskrevende anlegg bør løses i samarbeid med idretten, fylkes-
kommunen og evt. andre kommuner.

Kulturhus og kulturtiltak
Hjertnes kulturhus gir et bredt tilbud som stimulerer barn og un-
ges kreativitet, mestring og opplevelser som bidrar til overskudd og  
trivsel for innbyggerne. Kommunens hovedoppgave er å legge til  
rette for ulike kulturarrangører og utfylle med egne arrangemen-
ter der det er hen- siktsmessig. Forbindelsen med Park Hotel har  
muliggjort samarbeid om større konferanser. Planene om en ny,  
privat kino mellom kulturhuset og hotellet gir mulighet for et bedre 
kinotilbud, og et større tilbud innenfor konserter, teater og konferan-
ser. Litteraturhusbibliotekets fokus på lese- opplæring/stimulering bør 
videreføres, som bidrag til mestring og økt læringsutbytte i skolen, og 
integrering i lokalsamfunnet. ”Den kulturelle skolesekken” og ”Markedet 
for scenekunst” gir gode opplevelse, kulturell forståelse og mestring for 
unge, likeledes som den kulturelle vandringsstaven for de eldre. 
Sandefjord skal satse på videreutvikling av Litteraturhusbiblioteket 
som en offentlig møteplass og debattarena. Utfordringer knyttet til 
Litteraturhusbibliotekets arealbehov kan løses ved en integrasjon 
i et utviklingsprosjekt med kompetansesenter på Tivolitomta og  
havneområdet. 

Frivillige foreninger bidrar til et stort og bredt tilbud av kultur- 
aktiviteter. Samarbeidet mellom kommunen, frivillige og private  
kulturaktører bør videreutvikles, med bl.a. et felles informasjons- 
system om kulturtilbud.

Gravlunder
Kommune har ansvar for drift av gravlunder og kirkegårder, etter avtale 
med Kirkelig Fellesråd. Kirkegårdene benyttes også som rekreasjons-
område for pårørende. Det stiller krav til parkmessig utforming, stillhet 
og verdighet. Mulig etablering av kolumbarier bør vurderes. Det bør 
utarbeides en plan for hvordan gravplasser i Sandefjord bør utvikles 
i fremtiden sett i lys av statlige føringer, arealknapphet og de ulike 
livssyn og gravferdsritualer som er representert i befolkningen.

Fremtidens utfordringer 
Utfordringen innenfor folkehelse skyldes i stor grad livsstil og over-
vekt, miljømessige forhold ved oppvekst og omsorg, mangel på  
sosiale nettverk og støtte fra familie, venner og naboer m.m. Livs-
mønster dannes i tidlig alder, videreføres og forsterkes i voksen  
alder. Forebyggende tiltak må derfor rettes mot hele befolknin-
gen, men særlig mot barn og unge. Levekårsundersøkelsen viser at  
Sandefjord har en særlig utfordring i forhold til barn og unge.  
Disse utfordringene må møtes med tiltak og tilbud som handler om  
meningsfulle og forebyggende tiltak på fritiden. 
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Visjon
Sandefjord skal innen kultur og fritid utvikles til en smartere, sunnere 
og mer inkluderende by. Gode naturopplevelser og friluftsliv samt 
muligheter for idrett og annen aktivitet er en del av vår velferd og 
kan være med på å styrke sunnhet og livskvalitet. De fysiske rammer 
gir våre innbyggere mulighet for å gjøre de sunne valg i hverdagen, 
og bidrar til å styrke kommunens attraktivitet.
 

Hovedmål 
Sandefjord skal være en levende kulturby som evner å ta i bruk 
ulike kunst- og kulturutrykk for å gjøre byen attraktiv for innbyg-
gerne, innflyttere og besøkende. Sandefjord skal stimulere miljøer 
som trekker til seg kunst og kulturarbeidere blant våre egne mange 
 amatører og profesjonelle kunstnere. Innbyggerne skal få et tilbud 
av høy kvalitet som spenner fra klassisk kunst til bredt folkelige 
kunst og kulturutrykk. Kommunen skal videre gi innbyggerne gode 
muligheter for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser.

Delmål:
1. Arbeide for å gi barn og unge, i samarbeid med frivillige, et  
 godt oppvekstmiljø, med arenaer for variert aktivitet og  
 mulighet for sosiale nettverk, vennskap og trygghet, på tvers  
 av alder, kjønn, religion og etnisitet

2. Bidra til identitet og tilhørighet for innbyggerne ved formid- 
 ling av byens historiske og kulturelle røtter

3. Bedre minoriteters deltakelse i kunst- og kulturlivet som  
 utøvere, som publikum og som ressurspersoner. Kulturelt  
 mangfold skal være en tilstand, det vil si at dette målet skal  
 oppfylles innenfor kulturvirksomhetenes gjeldende budsjett- 
 rammer

4. Gi mulighet for et bredt spekter av fysisk aktivitet og frilufts- 
 liv hele året, for befolkningen generelt og for barn og unge  
 spesielt. Sikre store, grønne områder ved kysten og i inn- 
 landet for friluftsliv og rekreasjon gjennom avtaler. Områdene  
 på Haukerød /Goksjø, Hjertås og Marum er her særlig viktig 
 med hensyn på skianlegg og løyper

5. Tilrettelegge og videreutvikle anlegg for varierte idrettsaktivi- 
 teter for byens idrettslag og innbyggere, både sommer og 
 vinter som kan bidra til bedre folkehelse både fysisk og psykisk

6. Videreutvikle kulturarenaene knyttet til Hjertnes, uteamfiet  
 og badeparken med etablering av flere aktiviteter som revy/ 
 konserttelt, kunstisbane og ytterligere aktivitetsområder 

7. Bidra aktivt til å videreutvikle satsningen innen klassisk  
 musikk og opera

8. Bidra til varierte livvsyns- og kulturtilbud med hovedfokus på 
 tilrettelegging for eksterne arrangører og utfylling med egne 
 arrangementer der dette er hensiktsmessig. Videreutvikle  
 Hjertnes kulturhus og Litteraturhusbiblioteket som byens  
 storstue, med et godt kinotilbud, et bredt tilbud av kultur- 
 arrangementer og et attraktivt konferansesenter

9. Skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst- og 
 andre kulturuttrykk samt utvikle kulturfaglig kunnskap og  
 kompetanse

10. Utforme byens kirkegårder som verdige gravlunder og minne- 
 steder, med god parkmessig standard og tilbud om stillhet og  
 verdighet for pårørende

11. Sikre en god forvaltning av de av kommunens friområder som  
 i dag brukes til campingområder som ivaretar verdien som 
 rekreasjon for byens innbyggere og verdien som reise/ 
 besøksmål

12. Legge til rette for et offentlig, privat og frivillig videreutvikling 
 av områder i nærmiljøer som ligger brakk

13. Videreføre og utvikle ordninger som stimulerer til økt del- 
 tagelse i foreningslivet og i kulturlivet for barn og unge

14. Avklare lokaliseringen av et nytt fremtidsrettet litteraturhus- 
 bibliotek i sammenheng med planleggingen av et kompetanse- 
 senter på Tivolitomta og havneområdet

15. Vurdere på sikt å starte planleggingen og realiseringen av 
 bystrand i indre havn med gode muligheter for fasiliteter  
 og bademuligheter
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Skole og barnehage

Innledning
Skole- og barnehageetaten har som oppdrag å ruste barn, unge og 
voksne til å mestre utfordringer sammen med andre, utvikle hvert 
barns kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, samt erverve seg 
overskudd og vilje til å stå andre bi. Andelen unge i Sandefjord som 
får for lavt læringsutbytte i grunnskolen, som faller ut av videregående  
opplæring og som havner utenfor arbeidsmarkedet, er for høyt. 
Denne utviklingen må endres.

Sandefjord kommune har en uttalt ambisjon om å bli en av  
landets beste skole- og barnehagekommuner. Skoleeier har som mål 
å løfte elevenes læringsutbytte innen 2015 til et nivå som rangerer 
Sandefjord blant de 10 prosent beste kommunene i Norge. Elever i  
Sandefjord skal sikres et høyt faglig og sosialt læringsutbytte. Sam-
tidig skal det psykososiale miljøet i skolen sikres gjennom innsats 
for trivsel og miljø, tydelige tilbakemeldinger og åpen læringskultur. 
Enhver form for mobbing tolereres ikke. 

For å styrke basisferdighetene og fagkunnskapen på alle klassetrinn, 
skal våre barnehager og skoler i fellesskap besørge at elevene knekker  
lesekoden i løpet av 1. klasse. Ansatte skal gripe inn så hurtig som 
mulig når et barn ikke viser tilfredsstillende utvikling, og forsikre seg 
om at deres inngripen medfører en bedring for barnet. Tidlig innsats 
er nøkkelen til mestring og øket læringsutbytte. For å innfri disse 
kravene, skal skole- og barnehageetaten rekruttere ansatte med høy 
utdannelse, dokumenterbare resultater og betydelige ambisjoner på 
barnas vegne.

Felles læringsforståelse
Satsing på livslangt læringsløp og sammenheng mellom barnehage, 
barneskole, ungdomsskole og videregående skole skal være tydeligere.  
Arbeidet for reduksjon av frafall i videregående skole starter i  
barnehagen. Opplæringen skal være tilpasset gjennom variert metode- 
valg og uttrykksform slik at den enkelte kan nå sitt fulle lærings- 
potensial.

God språkutvikling før skolestart, er av stor betydning for senere 
læring, reduserer behovet for spesialundervisning i skolen, og har 
betydning for utvikling av barnas sosiale kompetanse. Det er sam-
funnsøkonomisk lønnsomt å investere i ferdighetsstimulerende  
tiltak før skolealder. Effekten av tiltakene øker jo tidligere de blir satt 
inn, og jo mer omfattende de er. 

Kompetanseheving
Skoleeier og kommunens ledelse har ansvar for å gjennomføre de til 
enhver tid gjeldende føringer fra sentrale myndigheter. For å sikre 
at de mål som settes for kommunens unge innbyggere nås, er det 
behov for kontinuerlig kompetanseutvikling for ansatte og ledere i 
barnehager og skoler. Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelig 
kompetanse til å innfri de krav som stilles.

Samarbeid med hjemmet
Aktiv deltakelse og samarbeid mellom barnehage/skole og foreldre/
foresatte er en av de viktigste faktorene i barns utvikling. Barne- 
hagen og skolen skal være tydelige på hva som forventes av foreldre 
for at deres barn skal lykkes med de utfordringer det møter. For- 
eldrenes engasjement, forventninger og aktiv tilnærming er av av- 
gjørende betydning. Foreldrene skal møtes med respekt og tas på alvor 
i sine tilbakemeldinger til skolen/barnehagen. Sandefjord kommune  
som den profesjonelle part har hovedansvaret for at samarbeidet 
fungerer. Sammen skal hjem og barnehage/skole finne løsninger til 
beste for barnet.

Skolen skal gi presise og fremtidsrettede vurderinger, slik at eleven 
og dennes foreldre forstår hva som forventes, hvor eleven står faglig 
og sosialt, hvilke ambisjoner man kan ha og hvordan foreldrene, og 
eleven selv kan bidra for å oppfylle disse. Det krever tett kommunika- 
sjon mellom lærer og elev, og mellom skolen og hjemmet. 

Skolestruktur
Det er allerede i dag et elevtall på mange skoler som overstiger skole- 
anleggets bygningsmessige basiskapasitet. Dette har medført brakke- 
løsninger på Gokstad og Mosserød barneskoler samt Bugården  
og Breidablikk ungdomskoler. Det er også trangt om plassen på  
Krokemoa, Framnes, Unneberg og Virik. Bugården ungdomskole 
bygges nå ut slik at plassproblemene der vil bli løst.
 
Den foreliggende befolkningsprognose fra SSB viser at antall barn 
i aldersgruppen 6-12 år vil øke med nærmere 20 prosent frem til 
2030. Dette tilsier et klart behov for å utvide skoleanleggene i 
kommuneplanens planperiode. De ubebygde nye boligområdene i 
kommuneplanen kan gi størst vekst i elevtallet i opptaksområdene 
for Krokemoa, Store Bergan og Framnes. Også Unneberg, Helgerød, 
Gokstad og Ormestad kan få en klar elevøkning.

Denne fremtidige utvikling tilsier at det snarest bør utarbeides en 
plan for fremtidig skolestruktur med angivelse av nødvendig utbyg-
gingsbehov.

Mål
Det er den individuelle elevens potensial som bør utfordres; vi kan 
bedre lykkes med tilpasset opplæring når vi setter individuelle resul-
tatmål i for eksempel lesing, matematikk, og engelsk. Høyt preste-
rende elever må gis bedre mulighet for å ta fag på høyere nivå, elever 
med evner og talenter må gis utviklingsmuligheter. 

Fylkesmannens ”Handlingsplan for gode oppvekstvilkår” som bysty-
ret tilsluttet seg i 2008, definerer tre resultatmål: Innen år 2018 skal

1. 95 prosent som påbegynner videregående utdanning fullfører  
 utdanningen
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2. leseferdigheten på 5. trinn i Vestfold være innenfor de fem  
 beste fylkene i landet

3. levekårsindeksen være bedre enn landsgjennomsnittet

En styrking av elevenes læringsutbytte i grunnskolen, vil medføre 
at antallet som fullfører og består det 13-årige læringsløpet øker. 
Med den utviklingen som har vært siden skoleåret 2008 - 09, er det 
grunn til å anta at nær 80 prosent av Sandefjordselevene vil fullføre 
og bestå videregående opplæring i 2018 (mot 52 prosent i 2008).

Hovedmål skole
Alle barn og unge i Sandefjord skal sikres et høyt læringsutbytte, 
samt erfare mestring og tilhørighet ved å forbedre elevenes presta-
sjoner på alle klassetrinn og på alle utvalgte innsatsområder, samt 
redusere frafall, mistrivsel og mobbing.

Delmål
1. Sikre at elevene knekker lesekoden i løpet av første klasse

2. Forbedre elevenes leseforståelse, lesehastighet og generelle 
 leseferdighet

3. Forbedre de fem basisferdighetene og fagkunnskapen på alle 
 klassetrinn

4. Gripe inn så tidlig som mulig når et barn ikke viser 
 tilfredsstillende utvikling

5. Arbeide for trivsel og redusere mobbing i skolen. Sikre alle  
 elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for 
 å forebygge og bekjempe mobbing

6. Styrke skolehelsetjenesten, slik at den er tilgjengelig for 
 elever som har behov for hjelp

7. Forbedre overgangene mellom barnehage/barneskole/
 ungdomsskole/vgs

8. Ha økt fokus på forebyggende tiltak mot frafall i videre-
 gående skole

9. Sandefjord Kulturskole skal gi barn og unge i Sandefjord de 
 beste mulighetene til å utvikle sine kunstneriske evner og  
 iboende skaperkraft og bidra til at elevene utvikler en ved- 
 varende interesse for kunst og kultur

Resultatmål for skole
  Alle elever i ordinær undervisning skal knekke lesekoden så 
 hurtig som mulig etter skolestart, og senest innen juni måned 
 før utgangen av 1. trinn

2. Elevenes leseferdigheter på 5. trinn skal være under 
 15 prosent på nivå 1, og over 40 prosent på nivå 3

3. Grunnskolepoeng skal være over 41

4. Barn som viser tegn på omsorgssvikt skal fanges opp  
 umiddelbart og tiltak iverksatt samme dag mistanken vekkes. 
 Det skal dokumenteres at tiltakene medfører en bedring  
 for eleven

5. Antallet elever som oppgir at de mistrives skal halveres fra 
 dagens nivå, og Sandefjordskolen skal ha færrest tilfeller av  
 mobbing i Vestfold

6. Antallet elever som fullfører og består videregående 
 opplæring i løpet av fem år, skal være over 82 prosent

Barnehage
Barnehagen skal sikre et trygt og godt oppvekstmiljø for alle barn. 
Samtidig skal barnehagen stimulere barns utvikling på barns premis-
ser gjennom kvalifisert pedagogisk opplegg tilpasset den enkelte. 
Ansatte er barnehagens viktigste ressurs.

Tidlig innsats når et barns utvikling ikke er som forventet for alders-
gruppen og samarbeid mellom hjem og barnehage skal være kjenne-
tegnet for barnehagetilbudet i Sandefjord kommune.

Grunnlaget for god helse legges allerede i barnehagen. Bevegelse og 
aktivitet kombinert med opplæring på barns premisser slik at barnet 
opplever glede, mestring og trivsel er grunnleggende verdier og mål 
for barnehagens evne til å lykkes i sitt samfunnsoppdrag.

Det skal legges spesiell vekt på barnehagen som oppvekst- og læ-
ringsarena når det gjelder språk og kommunikasjon, samt forbedre 
sammenhengen mellom barnehage og skole.

Hovedmål barnehage
Sikre et trygt og godt oppvekstmiljø samtidig som barns utvikling 
skal stimuleres på barns premisser gjennom kvalifisert pedagogisk 
personell tilpasset den enkelte.

Delmål 
1. Øke barns språk- og lesekompetanse

2. Heve kompetansen til ansatte innenfor språkstimulering 
 og lesekompetanse

3. Øke barns grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, 
 sosialt, faglig og motorisk

4. Gripe tidlig inn hvis det foreligger mistanke om omsorgssvikt

5. Sørge for hensiktsmessige tiltak hvis barn ikke viser tilfreds-
 stillende utvikling

6. Forbedre sammenhengen mellom barnehage, grunnskole og
  videregående skole
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Innledning
De kommunale helse- og sosialtjenestene har et vidt spekter og 
dekker i vid forstand ulike tiltak rettet mot hele befolkningen. De 
siste års utvikling har gått fra særomsorg og institusjonstjenester til 
normaliserte tjenester og tilbud tilpasset den enkeltes behov. Den 
videre utvikling vil i større grad ha fokus på miljøet med vekt på et 
helsefremmende perspektiv.

Folkehelse
Folkehelse er helsetilstanden i en avgrenset befolkning, et land 
eller en region. Folkehelsen er noe annet og mer enn summen av 
de enkelte innbyggeres helsetilstand. Begrepet tar også opp i seg 
økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker 
helsetilstanden.
Det er vanskelig å finne enkle, entydige og bredt aksepterte kriterier 
for vurdering av folkehelsen. Som regel må derfor helsetilstanden i 
en befolkning beskrives indirekte gjennom et omfattende sett av 
indikatorer for helsetilstand, helseproblemer og forhold som påvirker 
helsetilstanden. De mest objektive og allment aksepterte kriterier for 
vurdering av folkehelsen er knyttet til tall for dødelighet, sykelighet 
og forbruk av helsetjenester og trygdeytelser.

Mange innbyggere i Sandefjord kommune har dårlige levekår  
sammenlignet med andre kommuner. Kommunen har høyere  
sosialhjelpsutgifter enn sammenligningskommunene og antall unge  
sosialhjelpsbrukere er spesielt bekymringsfull. Det er større andel 
barn og unge som lever i familier med lav inntekt i Sandefjord enn i 
landet som helhet. Hensynet til barn og unge må vektlegges spesielt 
og faren for at fattigdom går i arv bør reduseres. Psykiske lidelser 
er en stor helseutfordring og er den ledende årsak til uførhet blant 
unge mennesker på verdensbasis. Siste år hadde vært åttende barn 
i Norge en mor eller far med alvorlig psykisk sykdom eller alvorlig  
alkoholmisbruk. Barn som lever med rus og psykisk sykdom er stor 
grad sårbare for utvikling av somatiske, psykiske og sosiale problemer.  
Ca hver 5. elev i 3. trinn i Sandefjord kommune har overvekt eller 
fedme. Inaktivitet og fedme representerer en stor helserisiko.

Samhandlingsreformen
Med samhandlingsreformen har kommunene fått et utvidet ansvar 
for innbyggernes helsetjenester. Oppgaver, funksjoner og tjenester 
blir gradvis overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunal helse-
tjeneste. Målet med reformen er å sikre en bærekraftig helsetjeneste 
med god kvalitet.

Kommunen har fått det økonomiske ansvaret for pasientene fra den 
dagen behandlende lege på sykehuset definerer pasienten som ut-
skrivningsklar. Dette utfordrer kommunen med hensyn til kapasitet 
på institusjonsplasser, rehabilitering og hjemmetjeneste.
Sandefjord kommune skal betale 20 prosent av innleggelser i syke-
hus, med unntak av enkelte grupper. Statistikk viser at Sandefjords  

befolkning har et høyt forbruk av sykehustjenester sammenlignet 
med kommunene i Vestfold. Helsefremmende og forebyggende  
arbeid blir viktig for å forebygge behov for fremtidige sykehusinnleg-
gelser. Samtidig må det settes i gang tiltak som hindrer unødvendige 
innleggelser.

Sandefjord kommune skal bygge et lokalmedisinsk senter som skal 
stå ferdig på sykehustomta i 2016. Det vil inneholde legevakt, 
døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, korttidsplasser, lindrende enhet 
og rehabiliteringssenter med treningsfasiliteter i tillegg til utviklings-
senteret, læring- og mestringssenteret og frisklivssentralen. Det skal 
planlegges med den ambisjonen at det lokalmedisinske senteret 
skal bli et ”kraftsenter” for den kommunale helsetjenesten, frivillige 
organisasjoner, private helseaktører og for innbyggere med helse-
problemer. Planleggingen av det lokalmedisinske senteret vil bli den 
viktigste satsningen for å hindre innleggelser i sykehus.

Innovasjon
Tallet på eldre over 80 år fordobles de neste 30 år. Blant de eldste 
eldre blir det flere med demens. Forekomst av fallulykker med behov 
for langvarig rehabilitering og fare for varig skade eller død vil øke. 
Antall yngre brukere med nedsatt funksjonsevne vokser. Utviklingen  
med flere eldre og flere med kronisk sykdom gjør at flere vil trenge  
helse- og omsorgstjenester. Samtidig vokser den arbeidsføre delen 
av befolkningen (20-66 år) mindre enn de tjenesteavhengige  
gruppene, og andel uføre er høy.

 Dette betyr at gruppen som skal yte tjenester relativt sett blir mindre,  
mens gruppen som er avhengig av tjenester blir større. Innovasjon 
er et begrep for forandring og nyskapning. Hagenutvalget la i 2011 
fram en rapport «Innovasjon i omsorg». I april 2013 kom stortings-
melding nr 29. ”Morgendagensomsorg”. På bakgrunn av framtidige  
utfordringer peker begge rapportene på behovet for innovasjon 
i utforming av pleie og omsorgstilbud. Kjernen er mobilisering av 
nødvendigkapasitet og det dreier seg om å utnytte de sosiale og 
menneskelige ressursene i befolkning og samfunn som helhet. Den 
største uutnyttede ressursen i helse- og sosialtjenestene er ikke  
helsepersonell, men brukerne selv og deres nærmeste.

Fremtidens eldre vil ha mer utdanning, være mer ressurssterke og ha 
bedre helse. Det er viktig å utvikle strategier som mobiliserer tjeneste- 
mottakernes egne ressurser, slik at de i størst mulig grad tar  
ansvar for egen helse og livssituasjon. Nye arbeidsmetoder og faglige  
tilnærminger bør legge større vekt på aktiv omsorg, hverdagsrehabili- 
tering og brukerinvolvering.

En dansk analyse indikerer at 20 prosent av omsorgstjenestens opp-
gaver helt eller delvis kan løses ved hjelp av ny teknologi. Teknologi 
vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg og fysisk nærhet. Vel-
ferdsteknologi kan imidlertid gi mennesker nye muligheter til selv-
stendighet og trygghet og til å klare seg på egenhånd i dagliglivet.

Forebyggende arbeid, helse og omsorg
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Pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes til hjelpe- 
trengende. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å stille opp 
for sine nærmeste, dersom det legges til rette for det. Pårørende  
er en ressurs som må ivaretas gjennom en ny pårørendepolitikk, med
synliggjøring, fleksibilitet, veiledning, avlastning og verdsetting som 
de viktigste kjennetegnene.

I Sandefjord er det mange organisasjoner og enkeltpersoner som 
gjør en stor innsats som frivillige. Det er etablert mange og ulike 
aktiviteter ved kommunens institusjoner og bo- og servicesentra. 
Lærings- og mestringssenteret bidrar til at personer som lever med 
langvarig endret helsesituasjon, kan oppnå en bedre hverdag med 
økt selvstendighet. Brukerdeltagelse, likemannsarbeid, treningstil-
bud, læringstilbud og veiledning er noen av tilnærmingsmåtene for 
dette arbeidet.

Sandefjord kommune bør også fremover i samarbeid med frivillige, 
tilby tilrettelagte aktiviteter og arbeidstiltak for ulike grupper. Samar-
beidet bør være tuftet på verdsetting og synliggjøring av innsatsen.

Standardutfordring
Nygård bo- og behandlingssenter har flere dobbeltrom. Dette er 
spesielt uheldig for langtidspasienter og representere den største 
standardutfordringen i helse- og sosialetaten. Da de som nå får 
tilbud om langtidsopphold har omfattende behov, er det stadig  
vanskeligere å finne beboere som kan bo sammen uten at de påvirker  
hverandre negativt. Dette gjelder spesielt utfordrende adferd og 
komplekse pasientsituasjoner med medisinsk apparatur og omfat-
tende hjelpemiddelbruk.

Mål og tiltak
Hovedmål og delmål i kommuneplanen følges opp med tiltak. Disse er 
beskrevet i ”Strategisk plan for Helse- og sosialetaten”, som rulleres  
årlig. Strategien med satsing på hjemmebaserte tjenester og  
sentervirksomhet må videreføres. På bakgrunn av den demografiske 
utviklingen må likevel kapasitetsøkning på heldøgns omsorgsplasser 
planlegges. Det er behov for innovasjon i tjenesteutviklingen. Økt 
bruk av velferdsteknologi er et eksempel på dette.

Kommunen må sørge for at barn som lever med et vanskelig  
utgangspunkt får best mulig livsvilkår og at en uheldig utvikling unn-
gås. Et viktig mål vil være å videreutvikle det forebyggende helse- 
arbeidet og redusere innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Brukernes 
ressurser må mobiliseres og innbyggerne må i sterkere grad ta  
ansvar for egen helse og livssituasjon. Eksempler på tiltak kan være 
hjemmerehabilitering og krav til aktivitet for arbeidsføre unge sosial- 
hjelpssøkere.

Pårørende er en ressurs som må ivaretas og kommunen må også 
fremover legge tilrette for et godt samarbeid med frivillige.

Befolkningsutviklingen vil kreve en aktiv rekrutteringspolitikk fra 
kommunen for å dekke behovet for personell til nødvendige om-
sorgsoppgaver.

Hovedmål:
Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset 
befolkningens økende behov, være nyskapende i et samspill med fri-
villige, pårørende og private initiativ og skal gjennomføres nærmest 
mulig der du bor. Kommunen skal ha en forebyggende hensikt og 
verdighet for enkeltmennesket i hele sitt helse- og omsorgsarbeid. 

Delmål:  
1. Tjenestetilbudet skal være i samsvar med behov og definert  
 standard, og utvikles gjennom innovasjon og i samarbeid med 
 private aktører

2. Det lokalmedisinske senter skal bli et kraftsenter innen helse
 og omsorg

3. I samsvar med samhandlingsreformens intensjon skal antall
 innleggelser/reinnleggelser reduseres med 10 prosent innen 
 utgangen av 2016

4. Forebyggende helsearbeid skal styrkes, særlig hos barn og
 unge, og innenfor området rus og psykiatri

5. Innbyggerne skal gjøres i stand til å ta økt ansvar for egen
 helse og livssituasjon

6. Pårørende og frivillige skal mobiliseres og involveres i 
 helsearbeidet

7. Etaten skal ha et tilstrekkelig antall faglig kvalifiserte 
 medarbeidere og ivareta etikk og verdighet  

8. Kommunen skal fremstå som en foregangskommune for 
 integrering

9. Dobbeltrom i sykehjem avvikles og det skal satses på økt 
 antall plasser både i form av sykehjem, og i form av omsorgs-
 boliger

10. Tjenestetilbudet skal styrkes gjennom tverretatlig samarbeid 
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Kommunaltekniske tjenester

Innledning
Teknisk etat leverer tjenester og utfører oppgaver innenfor vannfor- 
syning, avløp og rensing, renovasjon, vei og trafikk, brann- og  
redningstjeneste, havneforvaltning, arealplanlegging og byutvikling, 
landbruk og naturforvaltning, kart, oppmåling og eiendomsregistrering,  
byggesaksbehandling samt drift og vedlikehold av kommunens  
bygningsmasse.

De kommunaltekniske tjenestene er viktige for et velfungerende  
lokalsamfunn. Sandefjord kommune har gjennom mange år bestrebet  
seg på å holde god standard på disse tjenestene. Å opprettholde 
denne standarden er en høyt prioritert målsetting.

Vannforsyning, avløpshåndtering og rensing, renovasjon, vei og trafikk  
er viktige områder hvor det er utarbeidet og vedtatt planer som ligger  
til grunn for styring og utvikling. Innenfor flere av disse område-
ne foreligger det utfordringer som må løses for å oppnå en ønsket  
utvikling av Sandefjord.

Vannforsyning
Sandefjord har en robust og god vannforsyning til de fleste av  
kommunens innbyggere. Som medlem av VIV har kommunen tilgang 
på vann fra to uavhengige og fullverdige kilder; Farris i syd og Eikeren  
i nord. I forhold til kommunens størrelse og vannforbruk bør  
lagringskapasiteten i lokale vannreservoarer økes. Dette vil ytterligere  
bedre leveringssikkerheten.

Kapasiteten på vannforsyningen er gjennomgående god, med unn-
tak av enkelte strekninger hvor det er behov for å oppdimensjonere 
ledningene. For hage- og jordbruksvanning samt større sprinkler- 
anlegg vil det være nødvendig å begrense uttak av vann.

For å opprettholde stabil vannforsyning med god kvalitet innenfor 
et kontrollert driftsbudsjett, må kommunen drive kontinuerlig reha-
bilitering og utskifting av eldre ledninger. Aktiv lekkasjekontroll og 
oppfølgende tiltak, både på kommunens hovedledninger og private 
ledningsanlegg, er nødvendig for å begrense tap av vann på nettet.

Utvikling av kommunens vannforsyning styres etter en hovedplan 
for vannforsyning som ble vedtatt i 2005. En ny hovedplan for vann, 
avløp og vannmiljø er under utarbeidelse. Denne nye planen vil gi 
føringer og mål, og foreslå tiltak for videre utvikling av vannfor- 
syningen i kommunen.

Avløp og rensing
94 prosent av Sandefjords innbyggere er tilknyttet kommunens av-
løpsnett. De eldste ledningene er fellesledninger som i mange tilfeller 
er nedslitt, med dårlig hydraulisk utforming og betydelige lekkasjer. 
Påslipp fra bedrifter kan tilføre avløpsvannet stoffer som er uheldige 
for resipient, renseprosess og slam.

Bystyret har tidligere vedtatt en saneringsplan for avløp. Denne planen  
har siden 1994 vært styrende for et langsiktig saneringsarbeid på av-
løpsnettet, primært langs de største bekkedragene Virik-. Hasle- og 
Ruklabekken. Målet er å skille overvann og spillvann, hindre ukon-
trollerte utslipp fra avløpsnettet og bringe kommunens vassdrag og 
sjøresipienter tilbake til tilnærmet naturlig tilstand. De tiltak som er 
forutsatt i planen vil i hovedsak være avsluttet i løpet av 2016.

For å opprettholde et funksjonsdyktig avløpsnett innenfor et kontrol-
lert driftsbudsjett må kommunen drive kontinuerlig rehabilitering og 
utskifting av eldre ledninger, pumpestasjoner og andre anleggsdeler.

Enga renseanlegg ble i 1976 bygget som et mekanisk anlegg.  
Anlegget er i dag utviklet til et kjemisk renseanlegg og imøtekommer 
gjeldende primærrensekrav. Økende belastning i personekvivalenter 
(pe) gjør at kommunen i løpet av planperioden må regne med krav 
om sekundærrensing som medfører at anlegget må bygges om og 
utvides med et nytt rensetrinn.

Endringer i klima gjør at nedbørsforhold og derved avrenning av 
overflatevann endres. Store nedbørsmengder som overbelaster 
avløpsnett og andre flomveier opptrer oftere enn før og medfører 
økende problemer med oppstuvning i ledningsnett og vanninn-
trengning i kjellere og lavereliggende bygninger. For å møte denne 
utfordringen må kommunen skaffe seg kunnskap om hele avløps-
nettets kapasitet og med bakgrunn i en samlet plan iverksette tiltak 
for å sikre tilstrekkelig kapasitet til å lede bort overflatevann på en  
forsvarlig måte.

Ca 1900 boliger og fritidsboliger er spredt bebyggelse uten til-
knytning til kommunalt avløpsnett. Mange av disse har anlegg 
med utilstrekkelige rensetiltak. For å begrense lokal forurensing må  
eierne oppgradere sine anlegg. Målsettingen må være at dette skal  
gjennomføres innen 2025.

Renovasjon
Bystyret vedtok i 2011 en avfallsplan. Sammen med næringslivets 
returordninger og privat drevne mottak av brukte gjenstander og 
avfall, gir kommunens renovasjonsordning et godt tilbud til byens 
befolkning.

I tråd med avfallsplanens forutsetninger skal Kastet gjenvinnings- 
stasjonens mottakstilbud og kapasitet bygges ut i planperioden.

Avfallshåndtering og gjenvinning er under sterk utvikling. Kommunen  
vil utvikle sin renovasjonsordning i takt med de muligheter som til en 
hver tid foreligger og de krav som stilles fra abonnenter og statlige 
myndigheter.
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Vei og trafikk
Bortsett fra enkelte kommunale veier, består hovedveinettet i  
Sandefjord av fylkesveier. Flere av hovedveiene har dårligere standard  
enn veiens funksjon og trafikkbelastning tilsier. Problemene er i stor 
grad tilknyttet kryss, kjørebanebredde og manglende anlegg for  
gående og syklende. I hovedsak avvikles biltrafikken greit, men det er 
tidvis kødannelse i enkelte sentrale gater og veier i og utenfor sentrum.

For å kunne oppnå god trafikkflyt og god nærings- og handelsvennlig-
het, så er gode trafikkløsninger og parkeringsmuligheter nødvendig.  
Det bør derfor etableres flere parkeringsplasser i og rundt sentrums- 
kjernen. Kommunen vil derfor søke å finne løsninger i samarbeid 
med private aktører. 

For å opprettholde et veinett med tilfredsstillende standard over tid 
må drift og vedlikehold og fornyelse av nedslitte anleggsdeler gis 
tilstrekkelig prioritet. Uklare ansvarsforhold tilknyttet veilys og gang/
sykkelveier langs fylkesveinettet må avklares.

Bystyret vedtok i 2004 en transportplan som forutsetter at en  
ballansert satsing rettet mot biltrafikk, busstransport, sykkel og tra-
fikksikkerhet, skal ligge til grunn for tiltak på hovedveinettet. Godt 
vedlikehold av veiene og god trafikkavvikling, sammen med økt sat-
sing på kollektive transportløsninger kan bidra til å redusere ulykker.

Den forutsatte utbyggingen i nye boligområder vil kreve en opp-
rusting av veinettet. Utfordringen vil her være størst ved utbygg- 
ingen i Sørby, Virik og Krokenskogen. Det må derfor utarbeides en 
samlet plan for nødvendig opprusting av veinettet i dette området. 
Denne planoppgaven bør inngå i en revisjon av transportplanen.

Når ny fire felts E-18 åpner med to avgiftsbommer i Sandefjord, vil en 
trolig få en betydelig trafikklekkasje til lokalvegnettet. Trafikkøkningen  
kan bli størst på Raveien og Lingelemveien, Et mulig tiltak for å  
begrense trafikkøkningen kan være å stenge Raveien syd for  
krematoriet på Tassebekk i rushperioden. Kollektivtrafikken forut-
settes ikke berørt. For å ha mulighet til å gjennomføre et slikt tiltak 
er det foreslått en bestemmelse knyttet til hensynssone på Raveien.      

Mange av de sentrale lokale tiltakene i vei og transportpolitikken er 
et fylkeskommunalt ansvar, noe som forutsetter at fylkeskommunen 
bidrar vesentlig til gjennomføringen.

For å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport må jernbane-
stasjonen utvikles til et godt kollektivknutepunkt for tog, buss og 
taxi. Bussholdeplassen i Hjertnespromenaden er et viktig pendel-
punkt som også bør utvikles.

”Sykkelbyprosjektet” har dokumentert økt sykkelandel og bør videre-
føres. Det er vedtatt planer for en slik videre sykkelsatsning.

Arbeidet med trafikksikkerhet bør fortsatt ha høy prioritet.

Et godt utviklet ”Intercity-tilbud” fra Skien til Vestfoldbyene og inn 
mot Osloregionen må bygges ut så raskt det er praktisk mulig.

Hovedmål:
Sandefjord kommune skal opprettholde og videreutvikle kostnads-
effektive og gode kommunaltekniske tjenester

Delmål:
1. Vannforsyningen skal fortsatt sikre stabil leveranse av nok
  vann med god kvalitet til alle

2. Det skal etableres et funksjonsdyktig avløpsnett som 
 håndterer nye krav som følge av endret klima

3. Kommunens vassdrag og sjøresipienter skal bringes tilbake 
 til tilnærmet naturlig tilstand

4. Tilførselsgraden til renseanlegget skal økes og anlegget 
 skal overholde nye pålagte rensekrav

5. Avfall skal håndteres slik at det er til minst mulig skade 
 og ulempe for mennesker og naturmiljø

6. Arealbruk og transportsystem skal fremme en samfunns-
 økonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessig gode 
 løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø samt god trafikk-
 sikkerhet og en akseptabel trafikkavvikling

7. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv 
 i planleggingen

8. Et Intercitytilbud med dobbeltspor må bygges ut fra Oslo 
 til Skien så raskt det er praktisk mulig

9. Det skal etableres flere parkeringsmuligheter for beboere og 
 handlende i Sandefjord. Dette skal prioriteres i takt med 
 forventet befolkningsvekst frem mot 2030. Vurdering av 
 muligheten for å etablere parkering i fjell eller parkeringshus
 skal prioriteres fortløpende

10. Ved etablering og utbedring av trafikktraseer skal det legges
 til rette for transportsykling
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Innledning
Bystyret vedtok i 2009 klimaplan for Sandefjord kommune. Ambi-
sjonen i denne planen var å redusere klimautslippet i kommunen 
med 25 prosent innen 2020. I planen ble det også angitt en del tiltak 
som skulle gjennomføres for å oppnå en reduksjon av klimautslipp.
”Energiplan for Sandefjord kommune” ble vedtatt av bystyret i 2009. 
Planens intensjon er å avklare nåværende og framtidige muligheter 
for redusert energiforbruk og bruk av fornybare energikilder.

Tiltak
Klimaplanen ble i 2010 fulgt opp med en bystyresak hvor effekten 
av ulike tiltak ble nærmere konkretisert. Som utgangspunkt ble det 
her lagt til grunn at ambisjonen om 25 prosent reduksjon av klimaut-
slipp for Sandefjord ville utgjøre at utslippene skulle reduseres med 
38 000 tonn CO

2
 ekvivalenter innen 2020.

Aktuelle tiltak ble her inndelt i tre hovedgrupper:
 • Tiltak med en stor andel av kommunale virkemidler
 
 • Tiltak hvor kommunens innflytelse eller påvirkning 
  kan medvirke til gjennomføring
 
 • Tiltak som i stor grad avhenger av andre eller som 
  har effekter som gjør dem vanskelige å gjennomføre

I gruppe 1 ble det pekt på større bruk av elbiler i kommunal virk-
somhet, materialgjenvinning samt energieffektivisering i kommunale 
bygg. Samlet effekt ble anslått til vel 3000 tonn CO

2
 hvorav energi-

effektivisering utgjorde den klart største andelen

I gruppe 2 kunne en stor overgang til fjernvarme gi en utslippreduk-
sjon i størrelsesorden 12 000 tonn. Sandefjord andel av reduksjons-
potensialet ved etablering av et biogassanlegg i Vestfold ble videre 
anslått til ca 5000 tonn. Større bruk av sykkel samt mer fortetting 
kunne også bidra med en reduksjon på rundt 3000 tonn.

I gruppe 3 ble det anslått at mindre biltrafikk som følge av  
parkeringsrestriksjoner og rushtidsavgift kunne ha en effekt på 
1000-3000 tonn.

Samlet utslippsreduksjon med disse tiltakene ville dermed bli rundt 
25 000 tonn.

De tiltakene som her er opplistet er i hovedsak i samsvar med 
de virkemidler som Klima- og forurensningsdirektoratet anser at  
kommunen rår over.
Denne gjennomgangen viser at selv om mange av de skisserte tilta-
kene delvis er gjennomført eller vil ble gjennomført i de nærmeste 
årene (eksempelvis utbygging av fjernvarmenett), er det ikke rea-
listisk å oppnå en utslippreduksjon på 38 000 tonn CO

2
 i perioden 

2009-2020. I rapporten ”Klimakur 2020” blir det også pekt på at de 

aller fleste klimatiltakene er utenfor kommunenes handlingsrom. Det 
betyr at det er andre samfunnsaktører og da særlig statlige myndig-
heter som må iverksettes nødvendige tiltak for nå de nasjonale mål 

om reduksjon av klimagasser. Disse tiltakene vil nødvendigvis også ha 
lokal effekt og bidra til forbedring av det lokale utslippsregnskapet.

Kommunen har i egne bygninger gjennomført flere tiltak for å  
redusere energiforbruket. Det foreligger nå en plan som beskriver 
energieffektiviserings og konverteringstiltak i kommunale bygg i 
2013- 2015. Denne planen bør legges til grunn for videre reduksjon 
av energiforbruket i kommunale bygg. En reduksjon på 25 prosent i 
2020 i forhold til forbruket i 2013 bør være mulig.

Kommunen bør videre som offentlig myndighet fortsette arbeidet 
med de tiltak som lokalsamfunnet rår over. De mål som foreslås her 
følger opp denne forutsetning.

Hovedmål:
Kommunen skal gjennom sine ulike roller og virkemidler legge til  
rette og arbeide aktivt for at utslippet av klimagasser og energifor-
bruket i kommunen reduseres betydelig.

Delmål:
1. Ved fornyelse av kommunens bilpark skal elbiler benyttes 
 der det er mulig

2. Kommunens virksomhet skal være miljøsertifisert

3. Bruk av fossile energikilder som grunnoppvarming i 
 kommunale bygg skal fases ut innen 2020

4. Energiforbruket i kommunens egen virksomhet i 2013 
 skal reduseres med 25 prosent innen 2020

5. Det skal støttes opp under å etablere fjern- og nærvarme-
 anlegg basert på fornybar energi

6. I arealplanleggingen skal det tilrettelegges for et lavt 
 transportbehov og miljøvennlig transportløsninger 
 (eksempelvis gode muligheter for bruk av sykkel eller 
 kollektive transportmidler)

7. Kommunen ønsker å legge til rette for ladepunkter for 
 el.kjøretøyer. Målgruppen er dagpendlere/dagsbesøkende 
 (normallading), utenbysbesøkende til sentrum/-næringsom-
 råder (semi-hurtiglading) og gjennomgangstrafikk 
 (hurtiglading). El.kjøretøyer skal parkere gratis på 
 kommunens avgiftsbelagte parkeringsplasser inntil videre

Klima og energi
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Samarbeid mellom kommunen og næringslivet

Innledning
Sandefjord har et variert næringsliv som står for en stor andel av 
sysselsettingen. Andelen arbeidsplasser i privat næringsliv er høyt i 
landssammenheng. Sandefjords næringsliv har også innslag av tyde-
lige næringsklynger, blant annet netthandel og offshore engineering, 
begge med et betydelig vekst- og verdiskapingspotensial. Sandefjord 
er koblet på, og i noen grad i sentrum av, sentrale regionale bransje- 
akser og næringsklynger (offshore og maritim, teknologi mv). Sande-
fjord har også etablert en særlig sterk posisjon i konferansemarkedet.

Utfordringer
Før finanskrisen i 2008 hadde Sandefjord en vekst i antall arbeids-
plasser i næringslivet som var betydelig høyere enn landsgjennom-
snittet. Veksten var særlig sterk i forretningsmessig tjenesteyting, 
men også i andre deler av næringslivet var det vekst, inkludert i 
industrien. Etter 2008 har antall arbeidsplasser i næringslivet falt, 
mens landsgjennomsnittet har økt marginalt.

Totalt antall arbeidsplasser var 20 580 i 2011 Arbeidsplassdekningen  
(antall arbeidsplasser i forhold til antall som er sysselsatt) steg fra  
94 prosent i 2000 til over 100 prosent i 2008, for deretter å falle til 
98 prosent i 2011.

Næringslivet i Sandefjord er en del av et regionalt næringsliv og et 
regionalt arbeidsmarked. Andelen av sysselsatte som pendler ut og 
arbeidsplasser som er dekket av innpendling har vært ganske stabil 
over mange år (henholdsvis 33 og 31 prosent i 2011).
Lønnsomheten til foretakene i Sandefjord har tradisjonelt vært høyt 
og over gjennomsnittet i Norge i tiårsperioden før 2008, men deretter  
vært lavere enn gjennomsnittet. Gjennomsnittslønnen i 2011 for 
personer bosatt i Sandefjord er på høyde med gjennomsnittet i Vest-
fold, det vil si ca. 246.000 kroner. Dette er under landsgjennomsnit-
tet (270.000 kroner). Lønnsveksten de senere årene har vært lavere 
enn både fylkes- og landsgjennomsnittet.

Negativ utvikling i lønnsomhet og lønnsvekst innebærer totalt sett en 
svak utvikling i verdiskapingen til næringslivet i Sandefjord. Lav ver-
diskaping per arbeidsplass kan ha med næringsstruktur å gjøre, men 
også bedriftenes evne til å utnytte de mulighetene som eksisterer.  
Uansett vil høy verdiskaping per arbeidsplass og lønnsnivå være viktig  
for utviklingen av Sandefjord fremover. Høy lønnsevne har større 
direkte betydning for Sandefjord i form av kjøpekraft og skatteinn-
gang enn bedriftenes driftsresultater. Men bedriftenes lønnsomhet 
har betydning for næringslivets vekstkraft og evne til å utvikle nye, 
godt betalte arbeidsplasser i fremtiden.

De generelle vilkårene for vekst i Sandefjord, for eksempel bosteds- 
attraktivitet og infrastruktur, er gode. De siste årenes utvikling i  
næringslivet i Sandefjord viser imidlertid at bostedsattraktiviteten 
ikke er nok i seg selv for å skape vekst i næringsliv og verdiskaping.

Startordningen
I Vestfold ble det i 2008 startet opp et etablerernettverk (benevnt 
Start) hvor offentlig sektor i samarbeid med kommersielle hjelpere 
tilbyr veiledning til nyetablerere og småbedrifter som har forskjel-
lig behov for hjelp. Formålet er å skape et forenklet, forutsigbart 
og samordnet tjenestetilbud som vil gi et konkurransefortrinn for  
næringslivet i Vestfold.

I Sandefjord er det opprettet en koordinatorfunksjon hvor koordi-
natoren er den person som nyetablerere og småbedrifter kan hen-
vende seg til når man ønsker å få hjelp til etablering, tilpasning eller  
omstilling av virksomheten. Koordinatoren skal ha oversikt over alle 
relevant offentlige og private tilbud til målgruppen og skal også 
ha grunnleggende kunnskap om krav til bedrifter i etablerings-  
og omstillingsfaser.

Mål
Den overordnede ambisjonen bør være å utvikle et vekstkraftig  
næringsliv med høy verdiskaping. Sandefjord bør ha som målsetting 
å være blant de 10 prosent fremste kommunene innen vekst, lønn-
somhet og verdiskaping per arbeidsplass.

Tilgang på ferdigregulerte næringstomter er viktig for utviklingen av 
vekstbedrifter og for å nå frem i konkurransen om å tiltrekke seg 
bedrifter som er på flyttefot. Det er nødvendig med et mangfold 
av tomter med ulik karakter for å kunne møte virksomheter med 
ulike behov. Dette tilsier at kommunen både må regulere og sikre at 
regulerte arealer er tilgjengelig for næringsetableringer. Tilgang på 
næringsarealer må ses i et regionalt perspektiv og innenfor rammen 
av et geografisk relevant arbeidsmarked. Samtidig er det viktig for 
vekstevnen i Sandefjord at det er tilstrekkelig med næringsarealer 
for vekst ut fra eksisterende næringsområder for å beholde klynge-
dynamikk (blant annet Fokserød/Kullerød).

Det er stort behov for tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft, både 
arbeidstakere med høy utdannelse og fagutdannede. Et nært sam-
arbeid mellom næringslivet, kommunen og utdanningsinstitusjonene 
må til for å sikre relevante utdanningstilbud, kapasitet i undervisnin-
gen og tilgang på praksisplasser.

Sandefjord har viktige kommunikasjonsmessige kvaliteter, men disse  
må videreutvikles og utbygges i takt med behov og vekst. For utvikling  
av vei og jernbane er vi avhengig av nasjonale prosesser. Utbygging 
av tospors jernbane mellom Tønsberg og Larvik er svært viktig for 
utviklingen av Sandefjords attraktivitet og vekstevne.

Et levende bysentrum er viktig for Sandefjords attraktivitet som 
bosted, og dermed også for utviklingen av næringslivet. Fortetting, 
mangfold og tilgjengelighet er sentrale faktorer for et levende sentrum.
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Tilflytting, vekst og verdiskaping avhenger av Sandefjords reel-
le attraktivitet og kvaliteter som bosted og lokaliseringssted for  
næringsvirksomhet. I konkurransen mellom kommuner og regioner 
er det likevel nødvendig å være synlig. Sandefjords attraktivitet og 
kvaliteter (i seg selv og som en del av regionen) må markedsføres  
og kommuniseres.

Hovedmål:
Kommunens overordnede ambisjon er å utvikle og legge til rette for 
et vekstkraftig næringsliv med høy verdiskapning

Delmål:

1. Tilrettelegge for regulering av tilstrekkelige og varierte 
 næringsarealer

2. Sikre at arealer som er regulert for næringsformål blir 
 gjort tilgjengelige

3. Sikre en fortsatt effektiv og rask byggesaksbehandling

4. Utvikle yrkes og fagopplæring i samarbeid med næringslivet

5. Tilrettelegge for praksisplasser, lærlingplasser og trainee-
 ordninger i samarbeid mellom næringslivet og det offentlige

6. Utvikle Fokserød som et effektivt trafikknutepunkt 
 mellom E-18,Torp og Sandefjord by

7. Bidra til i samarbeid med næringene å utvikle sentrum 
 som et handelssenter, boområde og arena for opplevelser 
 og kultur samt bevare og forbedre viktige byplanmessige 
 kvaliteter

8. Samarbeide om markedsføring og kommunikasjon 
 mellom kommunen, næringslivet og regionen for øvrig
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Sandefjord kommune som organisasjon
- Utfordringer og muligheter
Kommunens kjerneverdier
Kommunens drift er tuftet på tre kjerneverdier; ansvarlighet, fleksibi-
litet og åpenhet. Disse verdiene uttrykker vesentlige kjennetegn ved 
hvordan tjenestene blir utformet og gjennomført. Litt forenklet kan en 
hevde at verdiene formidler hva som ligger i ryggmargen på kommu-
nens medarbeidere og ledere i måten man utfører arbeidet på.

Ansvarlighet er sentralt for å sikre forsvarlig drift. Sandefjord kommune  
skal kjennetegnes av skikkelighet og etterrettelighet. Dette gjelder 
i forhold til oppdraget som skal løses, på det økonomiske området,  
i å etterleve lover og regelverk og i de tallrike menneskelige møtene 
kommunens ansatte deltar i hver dag.

Fleksibilitet er nødvendig for å finne gode løsninger på oppgaver 
og i møte med brukere og medarbeidere. Sandefjord kommunes 
arbeidsform preges av pragmatisme og vilje til å finne muligheter 
innenfor de rammene politikerne beslutter.

Åpenhet sikrer kravet til innsyn i kommunens forvaltning av fellesska-
pets interesser og individets rettigheter. Ofte er det ulike interesser  
knyttet til vedtakene som fattes, og åpenhet er sentralt for å styrke 
og bygge tillit til alle kommunens interessenter.

Rekruttering – en stor utfordring fremover 
Situasjonsbeskrivelse
Alle Norges kommuner vil oppleve gradvis større utfordringer knyttet  
til å rekruttere. For Sandefjord kommunes del representerer dette en 
utfordring men også et mulighetsrom.

Teknisk etat:
Etaten skal gjennom et generasjonsskifte i de neste fem årene. Man-
ge av etatens nøkkelpersoner vil gå av med pensjon, og nye krefter 
skal på plass. Det er i dag særlig kamp om ingeniørene i alle sektorer. 
Kommunen har i løpet av 2013 startet et målrettet program med 
sikte på rekruttering til tekniske stillinger.

Helse- og sosialetaten:
Ca 1900 personer jobber i etaten hvorav en stor del har deltidsstillinger  
og lave stillingsprosenter. De foreliggende prognoser for personal- 
behovet i denne sektoren viser en betydelig uballanse i etterspørsel 
og tilbud. Særlig helsefagarbeidere vil være etterspurt.

Skole- og barnehageetaten:
Lærere med den gode kompetansen innen basisfag og klasseledelse vil 
bli etterspurt og ettertraktet i årene som kommer. På nasjonalt nivå vil 
det bli en tiltagende ubalanse i forhold til hvor mange som utdannes til 
lærere og etterspørselen etter lærerkrefter i kommunesektoren. Dette 
vil også på sikt være situasjonen i Sandefjord. Barnehagesektoren har 
vært arena for store politiske satsinger, og mye kan tyde på at det blir 
økt krav til formell kompetanse i barnehagene. Dermed vil etterspørs- 
elen etter pedagogisk personale øke også der.

Kultur- og fritidsetaten:
I denne etaten vil det også skje et generasjonsskifte, særlig på  
ledernivå. Det vil komme i løpet av neste femårsperiode. Også i  
andre deler av organisasjonen vil en møte rekrutteringsutfordringer.

Hvordan sikre rekruttering
Å jobbe målrettet med rekruttering innebærer å satse på sentrale, 
etatsovergripende aktiviteter og mer etatsspesifikke aktiviteter som 
bidrar til å styrke kommunen som en attraktiv arbeidsplass. Aktuelle 
tiltak vil her være:

 • Gi ansatte nødvendig leder og kompetanseutvikling

 • Profesjonalisere kommunen som arbeidsgiver

 • Bygge et godt omdømme for kommunen

 • Etablere fleksible arbeidstidsordninger

 • Tilby attraktive stillingsstørrelser

 • Tilrettelegge for å rekruttere minoritetsspråklige

 • Videreutvikle gode fagmiljøer

 • Tilby konkurransedyktig lønn

 • Arbeide for den målsetting Kommunenes Sentralforbund 
  har for kommunesektoren at hver kommune har en 
  lærling pr. 1000 innbygger

Konklusjon
Kommunen vil jobbe målrettet med rekruttering som et hovedsat-
singsområde.

Skal en være i stand til å levere høy kvalitet og møte utfordringene 
fra omverden må kommunen kontinuerlig forbedre og styrke måten 
man jobber på. Etatsvise og sentrale tiltak og aktiviteter skal gjen-
sidig styrke hverandre. Arbeidsprosessene og de interne systemene 
skal utgjøre et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene.

I sum vil en kunne si at kommunen kommer til å møte de mest  
sentrale utfordringene på det organisasjonsmessige med en enda 
sterkere vektlegging av verdiene ansvarlighet, fleksibilitet og åpenhet.



26



27

AREALDEL

AREALDEL
Arealer til boligbygging

Bakgrunn
Pr 1.1 2013 kan boligtallet i Sandefjord anslås til ca 20 200 boliger 
og befolkningen er på 44 629. I følge siste befolkningsfremskrivning 
fra Statistisk sentralbyrå kan befolkningen i 2025 anslås til 50 848 
noe som gir en vekst på 6219 personer. Legges det til grunn forut-
setningen i RPBA om at denne veksten vil utløse et behov beregnet til 
to personer pr bolig, gir dette et netto byggebehov på 3110 enheter. 
I perioden vil det også være et tap av eksisterende boliger  

som kan anslås til 20 boliger pr år. Dette vil tilsi 240 enheter frem til 
2025. Samlet byggebehov vil dermed bli 3350 boliger. 

Det er i dag en utbyggingsreserve innenfor allerede godkjente 
større boligfelt og i sentrum. Fram til 2025 legges det til grunn at  
60 prosent av denne reserven vil bli bygget ut. Med dette utgangs-
punkt kan en sette opp følgende tabell: 

Byggepotensialet i ubebygde større boligarealer utenfor sentrum
i gjeldende kommuneplan: ca 1500 boliger 60 prosent = 930 boliger
Byggepotensiale på tomter i sentrum og på Kilen: ca 1000 boliger 60 prosent = 600 boliger
Antatt utbygging på mindre felt / enkelttomter 2012-2025:  400 boliger   
SUM  1930 boliger 
Anslått byggebehov   3350 boliger
Differanse    1420 boliger

Innbyggere og næringsliv har i innspillfasen fremmet forslag til bruk 
av arealer. Disse forslagene har bystyret tatt stilling til og besluttet 
hvilke områder som skal konsekvensutredes.

Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser 
eksisterende arealbruk og fremtidige vekstretninger/større utbyg-
gingsområder. Dette gjør at det i konsekvensutredningen ikke er 
vurdert innspill i forhold til enkeltbygg eller svært små tiltak.

Asplan Viak AS har på vegne av kommunen vurdert konsekvenser av 
ca 72 arealinnspill hvorav 55 er forslag til nye boligområder. I tillegg har 
kommunen utredet 6 enkeltområder og 17 innspill i delutredning for 

Store Bergan-området. Vurderingen av disse innspillene går fram av supp- 
lerende konsekvensutredning og egen delutredning for Store Bergan.  

Temaene er vurdert ut fra om konsekvensene er positive, ingen eller 
negative, og det er gjort en oppsummering av konsekvensene for 
hvert område. Konsekvensutredningen foreligger som eget dokument.

Arealbruksgrensen mellom bolig og LNF på østsiden av Heimdalvei-
en mot Gokstadjordene er justert. Dette for i størst mulig grad å 
bevare kulturlandskapet rundt Gokstadhaugen.  



28

AREALDEL
Vurdering 
Ved behandling i bystyret 22.05.2014 er følgende nye boligområder lagt inn i kommuneplanen:

Tabell over nye boligområder

Utrednings nr.  Områdenavn Inn spill nr. Areal/daa Dyrka mark Antatt Bolig/daa Antall boliger vurd.
      byggbart areal  
Boliger      
1 * Gokstad B1 B2 127 39 50 4 80
3 Sørby/Virik B5, B7 B37 236 171,5 236 4 800
4 Sjøstrand B6 9 7,5 9 3+ 30
5 Dverdalsåsen B8 80 10 50 2 100
7 Ormestad B20 11 11 11 3 35
8 Anillaveien nord B21 16 2 16 0,75 12
10 Sandskjærsåsen B23 20 0 15 2 30
22 Åbol B44 8,7 0 7 2 14
31 Hunsrødstubben B70a 16 13 16 3+ 50
36 Rødsåsen B82 34,3 0 30 2 60
38 Mohøyveien B87 10 0 10 2 20
45 Store Bergan SB 5 1   
46 Rønningsåsen SB9 10 0   
74 Store Bergan SB 4 0   
75 Store Bergan SB 24 22   
77 Store Bergan SB 6 0   
78 Store Bergan SB 12 5   
80 Store Bergan SB 3 0   
81 Store Bergan SB 16 15,5   
Totalt Store Bergan    80 2+ 165
 Heimdal B94 50 0 40 2 80
 Sandefjord Fotball B95  0 - - 35
 Peder Bogens gate B97  0   18
Sum innenfor RPBA  698 297,5 570 2,7 1529 91,4 %  
           Innenfor 
        RPBA
11 Hollenderåsen B24 16 0 12 2 25
12 Årøveien B25 5 0 5 3 15
21 Nes Østre B43 25 0 25 3 75
27 Raveien 319 og 321 B57 8 0 8 1 8
30 Freberg vestre B68 9 0 10 1 10
73 Havreveien (uavklart) B46 8,8 0 8 1,2 11
Sum utenfor RPBA  71,8 0 67 2,1 144 8,6 prosent 
                     Utenfor   
                     RPBA
Offentlig/privat tjenesteyting 
2 Moveien/Raveien B4 11 11 11 
91 Store Bergan SB 24 21,4 24 
Sum     35    32,4   35
Sum    804,8 329,9 672  1673 boliger   
       totalt
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Det fremgår av tabellen at det forutsettes bygget ca 1670 boliger 
på de angitte områdene. Dette er nesten 300 boliger mer enn det er  
behov for bygging på nye større felt enn angitt foran. Erfaringer 
viser imidlertid at ikke alle arealene blir bygget ut så raskt som opp-
rinnelig forutsatt. En teoretisk ”overkapasitet” på ca 300 boliger bør 
derfor kunne aksepteres. Blir veksten større enn i Statistisk sentral-
byrås MMMM prognose, kan det bli behov for flere boliger. Antall 
boliger i konsekvensutredningen (KU) er i de fleste områdene tall 
som forslagstiller har forutsatt i sitt innspill. Noen av disse tallene er 
justert i tabellen over.

Mange av områdene er i dag dyrka, dyrkbar mark, områder med  
behov for buffersone mot annet formål, eller det er terrengmessige 
vanskelige arealer å bebygge. Det er derfor i etterkant vurdert be-
byggbart område og korrigert arealene for dette og samtidig lagt inn 
et høyere gjennomsnittlig boligtall/daa i sentrumsnære områder og 
områder på dyrka mark. (I RPBA er det forventinger om 2 – 4 boliger 
per daa).

Områdene som er tatt inn i kommuneplanen ligger i hovedsak innen-
for de langsiktige utviklingsgrenser i RPBA eller innenfor de grensene 
som kommunen har spilt inn i sin uttalelse til RPBA. Utbyggings-
mønsteret med noen unntak (Områdene på Nes og Hollenderåsen) 
bygger opp under ønsket om å legge nye større byggefelt til områder 
som er sentrumsnære eller har gode kollektivforbindelser. Et slikt 
utbyggingsmønster er positivt i et miljøperspektiv, men også ut fra 
et folkehelseperspektiv. Områder som er tatt inn utenfor RPBA, er i 
hovedsak ikke dyrka mark. Med unntak av konflikt med landbruk og 
potensiell konflikt med kulturminnevern, anses de fleste områdene å 
være positive m.h.t. by- og tettstedsutvikling.

Bystyret vedtok å konsekvensutrede flere mindre arealer langs  
Raveien. Områdene her vurderes generelt til å ha mange negative 

konsekvenser, spesielt nedbygging av dyrka/dyrkbar mark, kultur-
minner og støy. Det er også uheldig dersom de siste åpne/grønne 
strekningene langs Raveien som er betydningsfulle for vilt, naturm-
angfold og visuell opplevelse av landskapet, bygges igjen. Det er 
imidlertid gang/sykkelvei langs strekningen og godt kollektivtilbud. 

Del av Moveien/Raveien (u-nr 2) og u-nr 91 på Store Bergan er 
foreslått som nye områder for ”Bebyggelse for offentlig eller privat  
tjenesteyting” med tanke på behov for arealer til kommunal service-
institusjon/bolig for spesielle behov samt ev behov for utvidelse av 
anlegg (skole/idrett) ved Store Bergan skole.

For Store Bergan-området er det omdisponert i overkant av 40 daa 
dyrka mark. Begrunnelsen for utbygging på de aktuelle arealene er 
at det anses som viktig å avsette et større, sammenhengende areal 
sentralt i området tilknyttet eksisterende boligbebyggelse, skole og 
butikksenter. En slik samling av nye boligområder vil kunne legge 
til rette for god infrastruktur med ny veiforbindelse direkte ut mot  
fv 303 og ny rundkjøring her. Denne nye veien vil også kunne  
benyttes for å løse ut eksisterende ubebygde områder. Det anses 
som viktig å bevare gjenværende grønne koller i Store Berganområdet  
da disse er viktige som nærturområder/rekreasjon og for kvalitet i 
eksisterende og fremtidige boligområder. 

Områdene som er gjengitt i tabellen med et mindre areal enn det som 
KU’en omfatter, må få sin endelige avgrensning gjennom reguler- 
ingsarbeidet. Generelt betraktes avgrensingen i kommuneplanen 
som grov og må være gjenstand for vurdering i senere planfaser. 
Dette gjelder også sammenhengen med overordnet grønnstruktur.

Bystyret stiller seg positiv til utbygging ved Haneholmveien  
(gbnr 129/78). Grunneier må utarbeide forslag til reguleringsplan 
med nødvendige konsekvensutredninger.
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Bakgrunn
I forbindelse med oppstarten av revisjonen av kommuneplanens areal- 
del ble det bedt om grunnereierinnspill til nye områder som kan egne 
seg til fritidsbebyggelse.

I innspillsfasen kom det inn 20 innspill på nye hytteområder. Bysty-
ret vedtok opprinnelig at 12 av disse skulle konsekvensutredes. Det 
er her utredet om konsekvensene er positive, ingen eller negative, og 
det er gjort en oppsummering av konsekvensene for hvert område. 
Konsekvensutredningen ligger som eget dokument. 

Ved bystyrets første behandling av kommuneplanen ble det anbefalt 
7 nye områder for fritidsbebyggelse.

Vurdering
Ved behandling i bystyret 22.05.2014 er følgende nye områder lagt 
inn:

Områdenavn Utrednings- nr Innspill nr
York 56 H01
Tallakshavn 57 H02
Hagaløkka 61 H06
Strand,
Østerøya 62 H07
Gamlefjellet, Strand 63 H08
Årø 79 



31

Arealer til næringsvirksomhet
AREALDEL

Status
I Sandefjord er det i dag følgende ubebygde byggeklare større  
næringsarealer:

 Fokserød Nord  ca 40 dekar 
 Framnæs  ca 30 daa 
 Thorøya  ca 40 dekar 
 Vindal  ca 90 dekar

Av disse arealene eies kun Fokserød Nord av kommunen.

Det er videre i kommuneplanen godkjent ca 30 dekar på Skolmar 
som kan gjøres byggeklart i løpet av kort tid.

På en del av de eksisterende næringsarealene er det dårlig tomteut-
nyttelse som muliggjør et betydelig ubenyttet byggepotensial.

På Heimdal er det ca 50 dekar som er regulert til temapark. Området  
bør kunne tilbakeføres til næringsformål. I tillegg åpnes det for  
boligformål på dette området.

På Danebu er det i kommuneplanene i Sandefjord og Larvik sam-
let avmerket brutto ca 780 dekar til næringsformål hvorav vel 300  
dekar er i Sandefjord. Av hele arealet skal maksimalt 80 dekar nyttes 

til forretning (IKEA). Det kan trolig også bli båndlagt ca 220 dekar-
til viltkorridor, hovedsaklig i Larvik. Med disse forutsetninger vil det 
samlet i Larvik og Sandefjord gjenstå brutto vel 520 dekar til annet 
næringsformål så som lager, industri, håndverk og kontor. Det er 
satt i gang regulering, og en stor del av området kan bli byggeklart 
i 2015.

I nåværende pukkverk på Fokserød er det trolig steinressurser for 
4-5 års drift. Uttaksområdene fylles kontinuerlig opp med andre 
masser slik at pukkverksområdet på samlet 350 dekar bør kunne tas 
i bruk som næringsareal i løpet av 6-8 år.

Sandefjord og Stokke kjøpte i 2006 forsvarets eiendom på Torp. 
Selve rullebaneområdet er solgt videre til Sandefjord Lufthavn og 
kommunene sitter tilbake med samlet brutto 2 300 daa øst for  
rullebanen. Av dette areal ligger 690 dekar i Sandefjord. Størstedelen 
av dette området kan nyttes til næringsformål. Klargjøring av området  
krever en betydelig infrastruktur og attraktiviteten vil også være av-
hengig av når ny to-spors jernbane blir bygget gjennom området 
samt om det blir vedtatt å flytte flyplassterminalene over til østsiden.  
Foreløpig er det derfor ikke avklart når området kan tas i bruk som 
næringsområde.



32

AREALDEL

Vurdering
Ved behandling av forslag til regional plan for bærekraftig arealbruk 
(RPBA) fattet bystyret bl.a. følgende vedtak:

 For å dekke fremtidig behov for næringsarealer på kort sikt,  
 vurderes utvidelse av næringsarealene på Fokserød Nord og  
 Kullerød Syd og Nord på ca 250 dekar. Fokserød Vest legges  
 inn med et langsiktig perspektiv. Det tilrettelegges for uttak av 
 steinressurser og ny vei til Andebu.

Fylkeskommunen har med utgangspunkt i dette vedtaket anbefalt at 
det foretas en utvidelse sydøst for Kullerød Syd. Utvidelsen vil imid-
lertid ikke omfatte 250 dekar som ønsket fra bystyret. Med dette 
utgangspunkt er det vurdert hva som er en planmessig akseptabel 
utvidelse av næringsarealet i dette området og det er lagt inn et nytt 
areal på samlet brutto ca 85 dekar. Utover dette vil andre større 
utvidelser av næringsarealet på Fokserød Nord og Kullerød komme 
i konflikt med viktige verneinteresser. En mindre utvidelse av østre 
grense på Kullerød Øst (u-nr 76) og Kullerød Nord bør imidlertid 
være mulig.

 
Ved anvendelse av dyrket mark vil kommunen legge tilrette for opp-
arbeidelse av tilsvarende areal annet sted i kommunen

Da det er et godt kollektivtransportilbud og god infrastruktur i området  
rundt Fokserød, vil Sandefjord kommune ta hensyn til næringslivets 
ønsker og behov hva gjelder etablering av store kontorarbeidsplasser 
i dette området.  

Langs Raveien er det avmerket et område på ca 7 dekar (u-nr 71) 
som kan nyttes til gårdsbutikk og slakteri.

Som det fremgår under avsnittet ”Samarbeidet mellom kommunen 
og næringslivet” er det satt som delmål at det skal tilrettelegges 
for regulering av tilstrekkelige og varierte næringsarealer. Med dette  
utgangspunkt bør kommunen være varsom med å omregulere  
næringsarealer til boligområder.
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Byutvikling - sentrum
Bakgrunn
Kommunen gjennomførte i 1998-1999 en omfattende planprosess 
som resulterte i en strategi for byutviklingen i Sandefjord sentrum. 
De føringer som ble gitt i denne strategien har blitt etterlevd i  
varierende grad. Nye rammebetingelser for handelsvirksomhet uten-
for sentrum ble videre vedtatt ved siste revisjon av kommuneplanen.

I de siste årene har det vært stort fokus på byutvikling. Sandefjord 
Byforum har engasjert seg i en omfattende prosess, og Sandefjord 
Høyre har holdt en rekke åpne møter. For å samle innspillene fra dette  
arbeidet, samt trekke inn andre interessegrupper i planarbeidet for 
byutviklingen, engasjerte kommunen konsulentfirmaene Civitas og 
IN`BY som faglig bistand. Det ble i denne planprosses gjennomført 
flere drøftingsmøter med berørte foreninger og organisasjoner. Med 
dette utgangspunkt la Civitas/IN’BY frem en rapport om den videre 
byutvikling i Sandefjord.      

Et spesielt tiltak i bysentrum har vært drøftet ved flere anledninger. 
Det gjelder overbygget over Petter Grønsgt til Hvaltorget. Bystyret 
behandlet denne saken sist i møte 29.11.2012 og fattet da følgende 
vedtak:

 1. Bystyret benytter seg av sin rett i henhold til avtale om 
  utbygging av Hvaltorget til å kreve overbygget over 
  Peter Grønsgate fjernet
 2. Bystyret krever ikke at riving gjennomføres før straks 
  etter at bystyrets vedtak om revisjon av kommuneplanen
  foreligger. Formålet med dette er å legge til rette for
  at de innspill som måtte komme om sentrumsutviklingen 
  i denne prosessen kan sees i sammenheng med 
  utformingen av torget og bygningene rundt.

Civitas/IN’BY
I rapporten fra dette firmaet er det formulert forslag til mål for ut-
vikling av Sandefjord.
Forslag til hovedmål for Sandefjord sentrum:
 • Sandefjord sentrum skal styrke sin posisjon i regionen, 
  og utvikles med mer byliv og aktivitet, handel, nærings-
  virksomhet, underholdning, kultur og boliger. Samtidig
  skal viktige identitetsskapende kvaliteter ivaretas og styrkes

Forslag til delmål for Sandefjord sentrum:
 • Småbykarakteren mellom fjorden og åsene, og karakter-
  trekk i bystruktur og arkitektur skal bevares og styrkes
 • Sentrumshandelen skal styrkes
 • Det skal utvikles gode møtesteder for hele befolkningen,
  både innendørs og utendørs
 • Det skal etableres flere kulturarenaer i sentrum
 • Det skal bygges flere boliger i sentrum
 • Kontakten mellom byen og sjøen skal styrkes
 • Sjøfronten skal gjøres mer tilgjengelig og med flere 
  anlegg og aktiviteter
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Civitas/IN’BY mener at det er potensial for minst 1000 nye boliger i 
sentrum. Videre utvikling av Sandefjord som boligby tilsier at det er 
behov for større utearealer i bysentrum (parker og andre aktivitets- 
områder). Utearealene som etableres i de enkelte utbyggings- 
prosjektene er relativt små og dekker ikke alle behov. Det anbefales 
derfor å utvikle Aagaards plass til en ny bydelspark. Det foreslås også 
at det bør åpnes for boliger i 1. etasje i deler av sentrum, forutsatt 
tilstrekkelig bokvalitet. 

Civitas/IN’BY mener at den mest robuste strategien for videre  
utvikling av Sandefjord sentrum som handelsarena vil være å dyrke de 
sterke sidene byen har. Den intakte, tradisjonelle sentrumshandelen  
i Sandefjord kan gi et godt utgangspunkt for å opprettholde et  
attraktivt handelssentrum i området langs Jernbanealleeen og  
Storgata, sammen med en videreutvikling av bykjøpesenteret ved 
Hvaltorvet. Det er også viktig at det er tilgang på større utviklings-
ressurser, i form av utbyggingstomter eller transformasjonskvartaler  
for en mer dynamisk handelsutvikling, ofte med enheter som er 
for store til å fanges opp i den tradisjonelle sentrumsbebyggelsen. 
Det pekes her på byutviklingsområdet langs Jernbanealleen sør for  
torget (Folkets hus og Tivolitomta) og i kvartalet øst for Storgata/
sør for Rådhusgata.

Det anbefales at sjøfronten utvikles med aktiviteter og attraksjoner:
 • Åpne en siktakse og gangforbindelse helt ut til sjøfronten
  i forlengelsen av Jernbanealleen sør for Hvalfangst-
  monumentet
 • Etablere sammenhengende havnepromenade av høy 
  kvalitet fra vestsiden av Hesteskoen til Kilen og evt. videre
 • Etablere både temporære, årstidsavhengige og perma-
  nente helårlige attraksjoner og aktiviteter. Ungdoms-
  klubb og aktiviteter for barn og unge i tilknytning til
  eksisterende aktivitetspark er spesielt aktuelt
 • Fjerne mulighetene for parkering langs Strandpromenaden.
 • Anbefale igangsatt en mulighetsstudie av et sentrums-
  nært bade- og rekreasjonsanlegg som omfatter bystrand
  eller sjøbad, eller begge deler i sammenheng

Til slutt beskriver Civitas/IN’BY et konkret prosjekt ”kreativ byut-
vikling”. Kreativ byutvikling innebærer kobling mellom utvikling av 
fysiske omgivelser, kulturaktiviteter og temporære tiltak. Det er en 
arbeidsmetode hvor involvering av borgerne og lokale ressurser står 
sentralt. Det innebærer samarbeid mellom kommunen, privat næ-
ringsliv og foreningsliv. Innholdet må defineres lokalt. 

Aktuelle temaer kan være:
 • ta i bruk ledige forretningslokaler til temporære aktiviteter
 • arrangementer i byrom, parker og langs sjøfronten
 • etablere teknisk infrastruktur for å gjennomføre 
  arrangementer
 • midlertidige installasjoner og aktivitetsarenaer
 • årstidsavhengige aktiviteter

Vurdering
De forslag til mål og delmål som ligger i rapporten fra Civitas/IN`BY 
legges i hovedsak til grunn for den videre byutvikling. Forslaget om 
ny bydelspark og områder hvor boliger kan etableres i 1. etasje synes 
som en fornuftig endring. Strategi for sentrumshandelen anbefales 
også med unntak av forslaget om forretninger mot Jernbanealleen 

på Tivolitomta. Publikumsaktiviteter lokaliseres i størst mulig grad 
til Thor Dahls gate for å styrke gangforbindelsen mellom Torget og 
havneområdet.

Forslagene om hvordan sjøfronten skal utvikles og ideen om ”kreativ 
byutvikling” krever i stor grad oppfølging med egne prosjekter.
Med dette utgangspunktet er det gjort følgende endringer i areal-
plankartet:
 • Aagaards plass angis som friområde/bydelspark.
 • Grensen mellom areal for havneformål og fergetermi-
  nalen justeres slik at videreføringen av aksen Jernbane-
  alleen får status som friområde.
 • Bysentrum og Kilen skilles ved Carlsenkvartalet for å 
  kunne knytte til ulike bestemmelser.
 • Områder som kan ha bolig i 1. etg. er markert (S2).

I tillegg er planstatus for Bjerggata 1, 5 og 7 endret fra bolig til sen-
trumsformål i henhold til innspill og eksisterende reguleringsstatus.

I utfyllende bestemmelser er det innarbeidet følgende forutsetninger  
(gjelder sentrum og ikke Kilen):
 • det legges større vekt på tilpasning til nabobebyggelsen
  i bestemmelsen om tilpasning til eksisterende bystruktur
 • kravet til publikumsrettet virksomhet mot sentrale 
  bygater konkretiseres med utvalgte gater og torg
 • mulighet for å etablere brannvegg uten naboens 
  samtykke fjernes
 • krav til felles utearealer justeres slik at kravene blir lettere
  å imøtekomme. Det er lavere krav for små prosjekter 
  enn for større
 • krav til parkering opprettholdes i hovedsak som tidligere
  bestemmelser med en lempning i kravet for mindre 
  boliger og rehabiliteringsprosjekter. Kravet om parkering
  under terreng tydeliggjøres. Det settes maksimumskrav,
  men ikke minimumskrav til næringsparkering

Det har i løpet av planprosessen ikke kommet innspill som tilsier at 
bystyret skal oppheve sitt vedtak om at overbygningen over Peter  
Grøns gate skal rives. Dette vedtaket forutsettes iverksatt etter  
bystyrets endelig vedtak av kommuneplanen. 
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Lokalisering av handel
Bakgrunn
Ved forrige revisjon av kommuneplanen var lokalisering og omfanget 
av detaljhandel utenfor sentrum et sentralt tema. Utgangspunktet  
for planarbeidet var et ønske om å opprettholde sentrum som  
kommunens viktigste handelsarena samtidig som det skulle skaffes  
arealer til den type handel som det ikke var hensiktsmessig å  
lokalisere i sentrum. En viktig føring i denne planvurdering var de 
retningslinjer og bestemmelser som fremgikk av ”Regional plan for 
handel og sentrumsutvikling i Vestfold” vedtatt av fylkeskommunen 
20.oktober 2009.

Ved bystyrets sluttbehandling av kommuneplanen i 2010 ble det 
avmerket seks områder hvor det kunne aksepteres detaljhandel.  
På Pindsle/Hinderveien kunne det tillates 3000 kvm nytt bruksareal 
til detaljhandel og på Hegna 3000 kvm nytt bruksareal. På de øvrige 
fire områdene ble det ikke tillatt økning i areal til detaljhandel.

Det ble også vedtatt følgende retningslinjer for etablering av ny  
detaljhandel i de utpekte næringsområdene:

 1. På de næringsområdene som i pkt 2.7 er utpekt som  
  områder hvor det kan tillates detaljhandel, bør det under  
  bestemte forutsetninger kunne tillates økt bruksareal til  
  detaljhandel til plasskrevende varer hvor følgende vare-
  grupper er klart dominerende: Planter, trelast og byggevarer, 
   møbler og tepper, brune- og hvitevarer, samt data- og 
  kontormaskiner. Også salg av brukte varer bør kunne tillates

  Detaljhandelsvirksomhet med behov for mindre areal enn  
  1000 kvm pr. firma kan ikke etableres utenfor sentrum

 2.  Viktige forutsetninger for slik etablering vil være krav til  
  parkering og trafikksystem samt at virksomheten ikke vil  
  være til vesentlig sjenanse for annen virksomhet i området

 3. Samlet bruksareal til detaljhandel innenfor ett bygg bør  
  ikke overstige 3000 kvm.
  Planer som medfører større bruksareal til handel i ett bygg, 
  bør behandles gjennom en ordinær reguleringsplanprosess

 4. Nybygg med større areal enn 1000 kvm til detaljhandel bør  
  behandles som reguleringsplan

 5. Ved etablering av detaljhandelsvirksomhet på større  
  bruksarealer enn 3000 kvm i ett bygg, bør det vurderes å  
  kreve at forutsetninger for de varetyper som skal selges,  
  tinglyses som et hefte på eiendommen

 6. Planer om å etablere tradisjonell dagligvarehandel på disse  
  næringsområdene, bør som hovedregel behandles som  
  reguleringsplan
 
 

Etter vedtaket av kommuneplanen er det på Pindsle godkjent  
ca 4800 kvm til ny detaljhandel, dvs. 1800 kvm mer enn det areal  
som var godkjent i kommuneplanen. Denne tillatelsen er gitt på 
bestemte vilkår. Videre foreligger det forslag til reguleringsplan for 
Hegna som inneholder 6000 kvm nye arealer til detaljhandel dvs. 
3000 kvm mer enn kommuneplanens (2010) øvre ramme. Dette  
reguleringsforslaget er godkjent av de regionale myndigheter, og det 
er gitt igangsettingstillatelse til 2400 kvm.

Planutvalget har også anbefalt at det kan etableres et byggvarehus 
på 4000 kvm på Fokserød nord for OBS. Dette byggetiltaket er fore-
løpig ikke godkjent av regionale myndigheter.

Detaljhandel i Sandefjord
Som grunnlag for de vurderinger som skulle foretas av handels- 
etableringer ved kommuneplanrevisjonen, ble konsulentfirmaet 
Experian i 2012 engasjert til å beskrive dagens handelsstruktur i 
kommunen samt utrede konsekvenser ved økt bruksareal til handel 
utenfor sentrum.

Experian har utviklet en modell som beregner omsetningsendring når 
forretningsarealet endres. Modellen tar utgangspunkt både i han-
delsområdets attraktivitet og reiseavstand for forbruker. Med den-
ne modellen er konsekvensene ved 5 scenarier beregnet. Scenar- 
iene forutsetter følgende økning av handelsarealet på de angitte områder:

Scenario 1:  + 3000 kvm Hegna
Scenario 2: + 3000 kvm Hegna, + 6000 kvm Nordbyen (Larvik) 
 + 4000 kvm Fokserød 
Scenario 3:  + 9000 kvm Hegna, + 4000 kvm Fokserød
Scenario 4: + 9000 kvm Hegna, + 3000 kvm Pindsle, 
 + 4000 kvm Fokserød 
Scenario 5: + 9000 kvm Hegna, + 6000 kvm Pindsle, 
 + 4000 kvm Fokserød

Dersom en tar utgangspunkt i en omsetning på 27 000 kr pr kun-
de, gir modellen en omsetningsnedgang i sentrum på 37 mill kr (3 
prosent) i scenario 1, 90 mill kr (8 prosent) i scenario 2, 83 mill kr (7 
prosent) i scenario 3, 108 mill kr (10 prosent) i scenario 4 og 130 mill 
kr (12 prosent) i scenario 5.
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Experian presiserer at det ikke er tatt hensyn til bransjesammen- 
setning i modellen. Handel av alle varegrupper kan foregå på de nye 
handelsarealene. Dersom en kan styre hvilke varegrupper som skal 
selges på de nye arealene, vil dette ha stor betydning for konse-
kvensene for sentrum. Modellen baserer seg også på at alle arealene 
bygges ut samtidig.

Selv om alle scenarier kan gi negative konsekvenser på kort sikt,  
mener Experian at Hegna vil være et godt egnet handelsområde i for-
hold til en langsiktig utvikling av Sandefjord som handelskommune.  
Vekst i kjøpekraft bl.a. som følge av befolkningsøkning vil også på 
sikt redusere de beregnende negative konsekvensene.

Konsulentfirmaet Insight (tidligere Experian) har videre beregnet 
konsekvensen av etablering av Ikea for scenario 4 og 5. Med de 
samme forutsetninger som tidligere vil omsetningsnedgangen i  
sentrum i scenario 4 bli 12,8 prosent og i scenario 5 bli 14,5 prosent.
 

Vurdering
Kommunen bør fortsatt opprettholde en restriktiv holdning til  
etablering av nye større handelsvirksomheter utenfor sentrum. 
Den relative høye omsetningen som har vært i Sandefjord sentrum  
skyldes bl.a. at det ikke har vært etablert tradisjonelle store kjøpe-
sentra utenfor sentrum.

Den regionale kjøpesenterplanen har også som hovedmål å legge til 
rette for handelsetableringer som styrker sentrum.

Samtidig erkjennes det i denne planen at det også er behov for handels- 
areal utenfor sentrum for varegrupper og handelskonsepter som 
ikke kan eller bør ligge i sentrum. Utfordringen i arealplanleggingen 
blir å avveie disse behov på en akseptabel måte.

Som det fremgår i forrige avsnitt har de arealrammer som ble vedtatt 
i kommuneplan 2010 blitt noe overskredet på Pindsle samtidig som 
det er foreslått en ytterligere økning av rammen på Hegna.

I tråd med anbefalingen fra Experian synes Hegna å være et godt 
område for en langsiktig utvikling av handel. Dette området frem 
til neste revisjon av kommuneplanen (2018) gitt en øvre ramme på  
10 000 kvm mer handelsareal utover det som er godkjent i kommune- 
plan 2010. Nedre grense for arealbehov pr virksomhet skal her være 
1200 kvm. En slik utbygging til vesentlig mer handel vil sette krav til 
opprustning av infrastruktur eksempelvis utbedring av veisystemet. 
I forslaget til reguleringsplanen er en del av disse kravene nærmere 
spesifisert.

På Pindsle bør en være mer tilbakeholden med å tillate mer handel. 
Trafikksituasjonen alene tilsier at etablering av virksomheter med 
stort publikumsbesøk bør unngås. Det kan imidlertid ikke utelukkes 
at det frem til neste revisjon av kommuneplanen kan komme ønske 
om etablering av en ny konkret handelsvirksomhet som ikke vil med-
føre uakseptable konsekvenser eksempelvis for sentrumshandelen 
og trafikksituasjonen. Nye etableringer kan her kreve utbedring av 
nødvendig infrastruktur. For å åpne for en eventuell slik etablering, 
er det i kommuneplanen satt en ramme på 5000 kvm nytt handelsa-
real frem til 2018. Nedre grense for arealbehov pr virksomhet settes 
her til 2000 kvm

De 4 øvrige andre områder for handel i kommuneplanen opprett-
holdes dvs:

Peder Bogens gate 
Skiringssalveien 
Gokstadveien
Hasle 

På disse områdene bør det ikke tillates økt areal til detaljhandel.

Danebu (IKEA) opprettholdes som annet område for handel.

I tillegg til disse andre områder for handel foreslås det at et  
område på ca 15 daa nord for OBS gis denne betegnelsen. På dette 
området bør det kunne tillates etablering av en byggvareforretning. 
For å sikre at arealet ikke i fremtiden blir benyttet til salg av andre 
varegrupper, bør forutsetningen om byggvarehandel tinglyses på  
eiendommen jfr. pkt. 5 i retningslinjene for etablering av nye arealer 
for detaljhandel utenfor sentrum. Ved endret regulering bør også 
handelsvirksomheten begrenses til plasskrevende varer.

Uten begrensning av varegrupper vil de nye handelsarealer kunne gi 
den konsekvens for omsetning i sentrum som er beskrevet i scenario 5  
(inkl Ikea) i rapporten fra Insight. 

Det forutsettes at handelsbedrifter med et plasskrevende konsept 
primært bør etableres i Kilen og Hegnaområdet.  Det må også fortsatt  
forventes økt kjøpekraft som all handelsvirksomhet vil dra nytte av. 

Ut fra de erfaringer en har hatt i de senere år, er det også lite sann-
synlig at alle de arealrammene som blir fastsatt i kommuneplanen, 
blir utbygd innen neste kommuneplanrevisjon. Nye vurderinger av 
handelsvirksomheten bør da foretas.
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 Type parkering Tidsbegrensninger Antall plasser

 Kantsteinsparkering 
 i sentrum (1 time) 1 time 350

 Kommunale 
 avgiftsplasser 

Diverse 968

  Sum kommunale plasser  1 318 plasser

 Private avgiftsplasser Ingen 1 111
 Kundeparkering/annet Diverse 500

  Sum private plasser  1 611 plasser

  Sum alle tilgjengelige plasser 
  i sentrumsområdet  

2 929 plasser

AREALDEL

Parkering
Bakgrunn
Tradisjonelt sett har parkeringsvedtektene til norske kommuner, ved 
ny utbygging eller omdisponering av areal, vært sentrert rundt tan-
ken om å avsette et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Sett i lys av 
samfunnets utfordringer i forhold til klimagassutslipp fra transport-
sektoren, har man imidlertid de seneste 10-15 år blitt stadig mer 
bevisst sammenhengen mellom tilgjengelighet på parkeringsplasser 
og bilbruk. Parkeringsbestemmelser er nå ansett som et av flere  
virkemiddel for god areal- og transportplanlegging. Både i forhold til 
det nevnte miljøaspektet, men også ut i fra et folkehelseperspektiv 
er det ønskelig å begrense bilbruken i de områdene som har gode 
kollektivforbindelser og et godt utbygget gang-/sykkelsystem. Det 
er et særlig fokus på å redusere bilbruken i forbindelse med arbeids-
reiser (industri- og kontorvirksomheter).

I kommunens klimaplan heter det at kommunens klimagassutslipp 
skal reduseres med 25 prosent innen 2020. Videre utdypes det: 
”Denne målsetting skal gjennomføres ved en arealplanlegging og 
transportplanlegging som begrenser bilbruken, økt bruk av elbiler og 
større bruk av fornybare energikilder.”  

Dagens parkeringstilbud i sentrum
I sentrum og i sentrumsnære områder er det på dagtid innført  
avgiftsparkering eller tidsbegrenset avgiftsfri parkering (1 time 
kantsteinsparkering, 2 timers besøksparkering i boligsonene). Unn-
taket er boligsonen ”Gamle Sandefjord”1  der beboerne kan kjøpe  
parkeringstillatelse til 250,- pr. mnd og noen få lokaliteter rundt  
sentrum med avgiftsfri langtidsparkering2. Per i dag er det fire  
sentrumsnære områder3 som omfattes av ordningen med besøks- 
parkering (2 timer avgiftsfri parkering) i perioden 8 – 16. Erfaringer  
viser at besøksparkeringen er relativt velfungerende for beboere 
med normal arbeidstid.

Tabell 1 viser resultatet av en registrering av parkeringskapasitet i 
sentrum som ble foretatt sommeren 2013. 

Tabellen viser at det totalt er ca. 3 000 parkeringsplasser i sentrum, 
hvorav ca. 1 300 kommunale og ca. 1 600 private. Dersom private 
kundeparkeringer ikke medregnes er det samlede antallet ca. 2 500. 
I tillegg kommer et antall reserverte/ bortleide plasser i bakgårder 
og lignende som ikke er medregnet. Det reelle antallet tilgjengelige 
plasser er altså noe høyere enn tabellen viser. 

Undersøkelser viser at normal månedsleie for en parkeringsplass i de 
sentrale garasjeanleggene

4
  er i størrelsesorden 950,- til 1 100,- inkl. 

mva. Det vil si ca. 50 kr. pr. virkedag. Et månedskort med buss hos 
VKT koster 630 kr for en voksen person innenfor Sandefjord kom-
mune (sone 708). 

Kommunen har i etterkant av innføringen av ordningen med bolig-
soneparkering utført beleggsregistreringer på alle kommunale og 
private parkeringsplasser i sentrum. 

 Lavt belegg (<40%) Middels belegg (40-75%) Høyt belegg (>75% Samlet beleggsprosent

   Kommunale plasser 6 2 11 84prosent

   Private plasser 9 2 9 66prosent

   Sum 15 4 20 76prosent

Tabell 2 – Belegg på kommunale og private plasser i sentrum

  1 Bjerggata syd, Havnegata, Strandgata, Thaulows gate og Fjellveien
  2 Ekeberg og Orelund kapeller, Forsmannsenterets bakgård og parkeringer langs Sandarveien nord for jernbanestasjonen. 
  3 Nybyen, Hystadveien m/sidegater, Halfdan Svartesgt. m/sidegater og Bjerggata nord
  4 Aagaards plass, Hvaltorget, Storgata 13, Stockfleths gt. 6-8

Tabell 1 - Parkeringsplasser i sentrum: Type og antall
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På de kommunale plassene er det jevnt over høyt belegg. Som en 
konsekvens av innføring av besøksparkering i sentrumsnære bolig-
områder har presset på langstidsparkeringene5  økt. Kontroller viser 
inntil 95 – 100 prosent belegg på langtidsparkeringene, selv om dis-
se nå er avgiftsbelagt.

Det er et større skille i belegg på de private parkeringene, men  
allikevel var ca. 2/3 av plassene i bruk på undersøkelsestidspunktet. 
Lavt belegg må ses i sammenheng med høy pris eller mer usentral 
beliggenhet6 . 

Beleggskontrollen viser at det er tilgjengelige parkeringsplasser i 
sentrum hvis man ønsker å betale. Mye tyder på at det er en smer-
tegrense rundt 40-50 kr pr. dag. Generelt sett er det høyt belegg 
der dagsprisen er under 40 kr, mens plasser med en dagspris på over  
50 kr har lavt belegg.

Vurdering
Det er grunn til å tro at det over tid har blitt større aksept i  
befolkningen for restriksjoner på parkering i sentrum, herunder  
begrensninger i forhold til hvor man kan parkere, tidsrestriksjoner og 
parkeringsavgifter.

Tilbakemeldingene er at ordningen med en times avgiftsfri kant-
steinparkering stort sett er innarbeidet, velfungerende og positiv for 
næringsvirksomhetene i sentrum. Det er også grunn til tro at mange  
beboere er godt fornøyd med mindre trafikk og bedret bomiljø som 
følge av ordningen med besøksparkering i sentrumsnære boligområder. 

Et godt langtidsparkeringstilbud i sentrum er meget viktig for kontor-  
og næringsvirksomhetene i sentrum. Det er også et viktig tilbud til 
utpendlerne. For kommunen er det viktig å ha en plan for langtids-
parkering ettersom det må påregnes at noe av dagens langtidspark- 
eringstilbud kan bortfalle. Det anbefales derfor at mulighetene for et 
nytt større parkeringsanlegg, eksempelvis under Preståsen og Tivoli-
tomta, utredes i løpet av 2014. Inntil denne utredningen foreligger, 
tilbakeføres P-bestemmelsene i Nybyen til tidligere ordning.

I kantsteinsparkingsområdene i sentrum skal det i 2014 vurderes 
oppsatt P-automater der 1.times gratis parkering følges av avgift-
sparkering i de to neste timer (dvs maks 3 timers P-tid)

Ved denne kommuneplanrevisjonen er det følgende endringer i 
dagens parkeringsvedtekter:
 • Minimumskravene til parkering for leilighetsbygg/blokk,
  sekundærleiligheter, kjøpesenter i sentrum og ved 
  bruksendring til bolig i sentrum, reduseres  
 • Det foreslås kun maksimumskrav til parkering for 
  næringsbebyggelse 
 • Bestemmelsen om garasjeanlegg under terreng skjerpes
  (gjelder sentrum). Etablering av garasjeanlegg under 
  terreng belønnes ved at arealet ikke medregnes i BRA 
  (gjelder hele kommunen)
 • Kravet til antall sykkelparkeringsplasser økes og det vil 
  være krav til overbygget sykkelparkering der det kreves
  mer enn 10 plasser             

De nye bestemmelsene angir som hovedregel minimumskrav, det 
vil si en nedre grense for hvor mange parkeringsplasser som skal 
avsettes ved utbygging/bruksendring. For ny næringsbebyggelse er 
det imidlertid kun maksimumskrav, det vil si en øvre grense for hvor 
mange parkeringsplasser som skal avsettes.

Ved å innføre maksimumskrav for næringsbebyggelse vil en stimulere  
til økt bruk av kollektivtransport, samkjøring og gang-/sykkel i  
arbeidsreiser. Samtidig må det erkjennes at det vil være vanskelig å 
legge strenge begrensninger på parkering utenfor sentrum så lenge 
praksis ikke er lik for alle Vestfoldkommunene. I verste fall kan tiltaket  
virke konkurransevridende i forhold til næringsetableringer. Tilbake-
meldingen fra regionale myndigheter er at våre nabokommuner kan 
bli møtt med de samme kravene.

  5 Tivolitomta, Carlsentomta, P-plass syd for park og jernbaneparkeringene
  6 Kilgt. 18, Kilgt. 23 og Kilen torg
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Arealbruk nær sjø og vassdrag  
- byggegrenser
Bakgrunn
Plan- og bygningsloven § 1-8 angir bestemmelser om forbud mot 
bygging og andre tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag..

Byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder i hele kommunen så langt 
ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller 
reguleringsplan. Med dette som utgangspunkt er det nødvendig å 
vurdere byggegrense mot sjø for alle byggeområder og grønnstruk-
turområder i forbindelse med kommuneplanrulleringen.

Vurdering
Nye byggegrenser er lagt inn i alle byggeformål (fritidsbebyggelse, 
bolig, næring/industri, sentrum) og i grønnstrukturområder. Det er 
ikke grunnlag for å legge byggegrense i landbruks- natur og frilufts-
livsområder (LNF), da det allerede er byggeforbud her. Generelt er 
byggegrensen trukket vekk fra sjø i områder der viktige landskaps- 
natur- og /eller rekreasjonshensyn bør tas.

Næringsareal og grønnstrukturområder
For områder i kommuneplanen som er avmerket til grønnstruktur-
områder og næringsvirksomhet settes grensen til sjøkanten. Dette 
vil ikke innebære endringer i forhold til dagens situasjon.

Boligområder 
I områder som er avmerket til boligbebyggelse trekkes byggegrensen  
4 meter fra hovedhusets veggliv mot sjø, dog ikke for boliger som 
ligger nærmere sjøen enn 15 meter. Her er byggegrensen satt i 
vegglivet. I og med at det vil være et generelt byggeforbud i om-
rådet mellom byggegrensen og sjøkanten er det for dette området 
gitt retningslinjer for mindre tiltak som en bør vurdere å tillate ved 
dispensasjon.

I området mellom byggegrensen og 100-metersbeltet er det lagt inn 
bestemmelser som skal sikre en forsvarlig utvikling innenfor dette 
området. Bl.a. anbefales det her at ny bebyggelse skal søkes plassert  
så lang unna sjøen som mulig og at utvidelse av eksisterende  
bygninger fortrinnsvis skal skje i retning bort fra sjøen.

Områder for fritidsbebyggelse 
I områder avmerket til fritidsbebyggelse trekkes byggegrensen i               
vegglivet. Denne byggegrensen vil som hovedregel samsvare med 
formålsgrense mellom LNF område og byggeområde for fritids-
bebyggelse i 2010-planen og vil følgelig ikke innebære vesentlige 
endringer i forhold til tidligere kommuneplan.
    
I området mellom byggegrensen og 100-metersbeltet er det gitt 
bestemmelser som begrenser hyttestørrelsen til maks 90 kvm BYA. 
Videre er det gitt bestemmelser om plassering og størrelse av ny 
bebyggelse og andre byggetiltak. Dette er en videreføring fra dagens 

praksis i dispensasjonsbehandlinger og vil ikke føre til vesentlige 
endringer i forvaltningen 

I området utenfor 100-metersbeltet er det gitt bestemmelser som 
bl.a. begrenser hyttestørrelsen for samlet bebygd areal til 130 kvm 
(BYA) på eiendommen. Det er også retningslinjer for høyden på ny 
bebyggelse, samt størrelsen på nye mindre frittstående bygg.   

Brygger
Det er i bestemmelsen forutsatt at det ikke skal tillates nye brygge- 
anlegg hvis dette ikke er hjemlet i reguleringsplan eller i kommuneplan.  
Vedlikehold av eksisterende godkjente brygger kan tillates og eksister- 
ende brygge kan erstattes med ny brygge hvis dette gir en bedre 
løsning. Som retningslinje er det videre gitt kommunen anledning 
til å vurdere i gi dispensasjon for nye brygger utenfor byggegrensen 
når dette fører til sanering av eksisterende innretninger og dette 
samtidig fører til at allmennhetens ferdsel forbedres eller medfører 
andre positive endringer.

Goksjø og vassdrag
Det er satt en byggegrense på 100 meter fra vassdragskant ved 
Goksjø, og en generell byggegrense på 20 meter fra resterende 
vassdrag. Byggeforbudet i disse områdene vil gjelde også for tiltak i 
tråd med formålet landbruks- natur- og friluftsliv (LNF). For områder 
avsatt til grønnstruktur ved Goksjø settes byggegrensen helt ned til 
vannkanten jf bestemmelsenes punkt 1.5.1 b).

Fremtidige vurderinger av byggegrensene
Når kommunen har fått erfaring med praktisering av de nye  
byggegrensene mot sjø, vil kommunen gjøre en ny vurdering av  
disse. Det kan bli aktuelt å ta opp byggegrenser mot sjø som egen 
sak før neste revisjon av kommuneplanen.
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Bakgrunn

Det skal etter pbl § 11-7 nr 6 avsettes arealer til bruk og vern av 
sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. Man kan etter be-
hov detaljere dette ytterligere med følgende underformål: ferdsel,  
farled (herunder småbåthavn), fiske, akvakultur, drikkevann, natur- 
og friluftsliv hver for seg eller i kombinasjon. Formålene kan omfatte 
tilhørende strandsone i tillegg til vannarealene (sjø og vassdrag).

Med unntak av båndleggingsområder etter lov om naturvern; natur-
reservat, naturminne, sjøfuglreservat m.m, er det ikke tatt stilling til 
bruk av sjøarealene i i kommuneplanen fra 2010.

Vurderinger
I denne rulleringen er det kun vurdert eksisterende godkjente små-
båthavner av et visst omfang, (kommunale/private småbåthavner og 
brygger med landfeste på kommunalt areal, samt større private små-
båthavner og fellesanlegg/brygger med mer enn 40 plasser).

Kartleggingen omfatter kun eksisterende småbåthavner og brygger 
i kommunen. Kartlegging av behovet for nye båtplasser og vurder- 
ing av potensialet for utvidelse av eksisterende småbåthavner/ 

fellesbrygger eller hvor det ikke bør skje noen utvidelse, samt egnet 
lokalisering av eventuelle fremtidige småbåthavner, bør skje som 
et eget prosjekt i etterkant av kommuneplanrevisjonen. Det er ca 
650 plasser i kommunale småbåthavner og ca 2900 plasser i større 
private småbåthavner/fellesbrygger. Disse utgjør samlet et tilbud til 
fastboende og feriegjester med båt i Sandefjord. 

Det er innhentet kartmessig informasjon om hovedfarled.

Sandefjord Roklubb har fremmet ønske om at det avsettes deler av 
sjøarealene ved Granholmen til rostadion. 

I arealplanen er eksisterende kommunale småbåthavner avsatt. I 
tillegg er en del større fellesbrygger i privat eie avsatt som små-
båthavn. Forankring i kommuneplanen av eksisterende båthavner/
fellesbrygger vil kunne føre til enklere saksbehandling av søknader 
om mindre utvidelser av småbåthavnene som er vist.  Byggegrensen 
går i formålsgrensen. Større endringer og utvidelser må utredes og 
kan kun skje på bakgrunn av reguleringsplan.

Hovedfarleden inn Sandefjordsfjorden og rostadion er lagt inn i kartet.

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Grønnstruktur
Bakgrunn:
Grønnstruktur er et nytt hovedformål i den arealbruk som er angitt i 
den nye plan- og bygningsloven. Dette hovedformål kan etter behov 
inndeles i følgende underformål: Naturområder, turdrag, friområder 
og parker.

Vurderinger
Å ha oversikt over, og å sikre grønnstruktur er viktig for at kommunen  
skal kunne oppnå det overordnede målet om å gi mulighet for et 
bredt spekter av fysisk aktivitet og friluftsliv hele året. Grøntområder  
i flere arealstørrelser og funksjoner vil bli mer og mer nødvendig 
når det legges opp til en større fortetting. Ved høy boligtetthet vil  
behovet for nærlekeplasser, kvartalslekeplasser og tilgangen til større  
turområder bli av større verdi.

Det er utarbeidet 4 temakart (landbruk, landskap, natur og rekreasjon)  
som et ledd i å komme frem til hvilke områder som skal inngå i kom-
muneplanens overordnede grønnstruktur som vil være viktig for 
friluftslivet og folkehelsen. Temakartene følger på de neste sidene 
og ligger også tilgjengelig på kommunens kartside. I tillegg er disse 
temakartene utarbeidet med tanke på bruk i enkeltsaksbehandling 
senere. Temakartene danner bakgrunn for hvilke områder som i  
arealplanforslaget er avmerket med formålet ”grønnstruktur”, samt 
hvilke hensynssoner som anbefales.

Følgende kriterier har vært førende for hvilke arealer som avsettes til 
grønnstruktur i kommuneplanen:

 • Viktige turdragsammenheng mellom de store 
  friluftsområdene
 • Viktige turdrag fra bebygde områder ut til store 
  friluftsområder
 • Viktige/pressede portaler/smett ut i nærturområder
 • Kvartalslekeplasser (over 750 kvm) inkludert mulige 
  atkomstarealer
 • Turistforeningens nyervervede eiendom Svinessaga 
  ved Goksjø

Det må her presiseres at annen viktig grønnstruktur fortsatt ligger 
innenfor områder avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. 
Det vises til utfyllende bestemmelser punkt 2.1 som fremhever at 
arealer avsatt til boligbebyggelse blant annet inkluderer tilhørende 
grønnstruktur.

AREALDEL
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Leke- og uteoppholdsareal
Bakgrunn
Gode og store nok leke- og uteoppholdsarealer representerer viktige 
bokvaliteter for alle aldersgrupper, ikke minst barn. Uteoppholds- 
arealene er viktige for fysisk aktivitet, som sosiale møteplasser og for 
barns utvikling og læring. Utearealene skal sikre luft og lys mellom 
bebyggelsen og er dermed også viktig for innendørs bokvaliteter.    

Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge 
er en hovedutfordring. Gode møteplasser er viktig sosialt og i et  
byutviklingsperspektiv. Leke- og uteoppholdsarealer spiller en viktig 
rolle i denne sammenheng.

I kommuneplanen vedtatt i 2010 stiller areal-, funksjons- og kvalitets- 
krav til leke- og uteoppholdsareal ved boligutvikling. Erfaringene 
med dagens plan viser at kravene ikke er mulig å oppfylle ved alle 
utbyggingsprosjekter. Dette har også vist seg ved utbygginger som 
samlet sett har hatt gode bokvaliteter. Ønske om økt tetthet, særlig 
sentrumsnært og ved knutepunkter, vil ytterligere øke gapet mellom 
kravene og hva som er mulig å oppnå. Kravene til leke- og uteopp-
holdsarealer må derfor tilpasses dagens situasjon.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og regjeringens 
forventningsbrev til regional og kommunal planlegging tilsier økt 
fokus på tetthet i sentrumsnære byggeområder. Nye utbyggings-
områder skal begrenses og gis høy utnyttelse. Eksisterende bygge-
områder skal fortettes. God bokvalitet må dermed ivaretas for stadig 
flere innenfor byggeområdene uten at arealene øker tilsvarende. For 
å oppnå dette må leke- og uteoppholdsarealer i det enkelte ut-
byggingsprosjekt sees i en større sammenheng der ivaretakelse og  
videreutvikling av grønnstrukturen, tilrettelegging for gang- og  
sykkel inngår som viktige element i en helhetlig strategi. 

Vurdering;
Hensikten med revisjon av kravene til leke- og uteoppholdsarealer er:

 • Å sikre at leke- og uteoppholdsarealer ved boligutbygging  
  oppfyller plan- og bygningslovens forutsetninger
 • Å sikre nødvendig lys, luft og rom rundt bebyggelsen
 • Å sikre barn og unge gode og store nok arealer for lek 
  i nærmiljøet
 • Å legge til rette for økt tetthet i byggeområdene i tråd  
  med kommunale, regionale og statlige målsetninger
 • Å sikre klare rammer for utbyggere ved planlegging og 
  behandling av enkeltsaker
 • Å sikre at kravene til leke- og uteoppholdsarealer ligger  
  innenfor det utbyggere kan innfri ved dagens rammer 
  og marked
 • Å gi klare rammer for plan- og byggesaksbehandlingen

Flere av punktene over står til dels i konflikt med hverandre. Ved ut-
forming av kommuneplanen har avveiningen mellom på den ene side 
hensynet til økt tetthet, og på den andre side hensynet til bokvalitet 

og barns behov vært sentral. Ønsket om enkle, lett tilgjengelige krav 
på den ene side, og på den andre siden behovet for detaljerte krav 
tilpasset ulike situasjoner og saker har også vært viktig.

Krav om leke- og uteoppholdsareal er lagt inn i utfyllende bestemmelser  
til kommuneplanen. I praksis betyr økt tetthet ved nye utbyggings-
prosjekter og fortetting i eksisterende områder at arealene til leke- 
og uteoppholdsarealer må reduseres. Isolert sett kan dette bidra til 
redusert bokvalitet. Dette kompenseres med økt fokus på kvaliteter 
ved å stille konkrete krav til eksempelvis solinnfall og opparbeiding 
av lekeareal. Bakgrunnen for disse endringene er dels erfaringer med 
gjeldende plan, dels ønsket om økt tetthet og dels erfaringer fra  
andre kommuner. Funksjonskravene i gjeldende kommuneplan foreslås  
erstattet med krav til lekeplass. Årsaken til dette er at funksjonskravene  
i praksis dreier seg om fellesarealer tilrettelagt for lek. Ut over dette 
er de viktigste endringene:

Ved boligbygging i sentrumssonen

 • Arealkravet er knyttet til størrelsen på tomta, og er en  
  funksjon av hvor stort bruksareal boligbebyggelsen får,  
  i stedet for antall boenheter
 • Arealkravet er knyttet til fellesarealer. Tilgang til private  
  uteoppholdsarealer er lagt inn som en retningslinje

Ved boligbygging utenfor sentrumssonen

 • Arealkravene differensieres ut fra bygningstype slik at  
  det stilles ulike krav ved eksempelvis rekkehusbebyggelse  
  og blokker. Også her er arealkravet en funksjon av 
  bruksarealet i bygningen i stedet for antall boenheter

Det er utarbeidet et eget notat hvor foreslåtte normer for leke- og 
uteoppholdsareal er illustrert.
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Områder for uttak av steinressurser
Bakgrunn
Ved bystyrets behandling av planprogrammet for forrige revisjon av 
kommuneplanen (By sak 8/09) ble det bl.a. fattet følgende vedtak:

Rådmannen bes å ta initiativ til en utredning av behovet for pukk-
verk som kan dekke behovet for dette byggeråstoff i Sandefjord. 
Utredningen forutsettes gjennomført i samarbeid med fylkes- 
geologen. Utredningen bør legge spesiell vekt på området Fokserød 
nord/vest for nåværende pukkverk mot Andebu grense sett sammen 
med trasee for ny ”Kodalvei” Rv 305 og mulighet for fremtidig  
næringsområde.

Bakgrunnen for dette vedtaket var at nåværende pukkverk i  
Sandefjord ville gå tom for steinressurser i 2015-2016.

Utredning om pukksteinressurser 
i Sandefjordregionen
Med utgangspunkt i bystyrets vedtak gjennomførte Multiconsult  
i 2011 en utredning om pukksteinsressurser i Sandefjordregionen.  
I utredningen blir det vurdert hvilke områder i Sandefjord, Larvik,  
Andebu og Stokke som kunne være egnet som fremtidige pukkverks-
områder for Sandefjord kommunes behov for dette byggeråstoff.

Utredningen konkluderer med å anbefale at følgende områder i pri-
oritert rekkefølge synes mest aktuelle i forbindelse med etablering /
utvidelse av pukksteinsbrudd i Sandefjordregionen:

 1. Fokserød nord, nytt pukksteinsbrudd
 2. Hedrum, utvidelse eksisterende pukksteinsbrudd
 3. Håkestad blokksteinsbrudd i Larvik
 4. Tjølling blokksteinsbrudd

Ved sin prioritering av Fokserød nord, beliggende nord for ny vei 
til Kodal, ble det lagt vekt på nærheten til Sandefjord og gode  
adkomstforhold. Det er videre muligheter for store pukksteinressurser  
i flere tiår fremover. Konfliktene med natur, fornminner og friluftsliv 
bør også kunne aksepteres.

Hedrum pukkverk har også god tilgang på pukksteinressurser for 
fremtiden. Adkomsten til E- 18 er god, men avstanden til Sandefjord 
er 18 km noe som innebærer relativ høye transportkostnader.

Nærmere konsekvensutredning av nytt 
pukkverk i Fokserødområdet.
Asplan Viak har på oppdrag fra Veidekke AS utarbeidet en nærmere 
konsekvensutredning av å etablere et nytt pukkeverk nord for ny 
Kodalvei på Fokserød.

Forutsetninger
Det årlige forbruk av pukk i Sandefjord ligger i dag på ca 500 000 
tonn. I tillegg til forbruket i Sandefjord kommer forbruket i Stokke på 
ca 120 000 tonn og Andebu på ca 60 000 tonn. Samlet vil forbruket 
i nedslagsfeltet ligge på ca 700 000 tonn med en antatt økning til  
1 mill tonn/år fra ca 2020.

Nåværende pukkverk på Fokserød har vært i drift siden 1953.  
I tillegg til produksjon av pukk tar pukkverket hvert år også imot  
ca 100 -200 000 kubikkmeter rene masser for deponering. Om tre år 
kan størstedelen av pukkverksområdet være fylt opp. Gjenstående 
pukkverksressurs basert på gjeldende tillatelser er på ca 3 mill tonn.

Konsekvenser av nytt pukkverksområde
Det nye området ligger nord/vest for nåværende pukkverk og nord 
for planlagt vei til Kodal. Det ble tidligere skissert et areal på samlet 
vel 500 daa som hovedsaklig består av skog.

Den største negative konsekvensen ved å ta området i bruk til pukk-
verk berører naturmangfold da området er leveområdet for storfugl 
samt elg og rådyr. Arealet nyttes også som turområde. De merkede og 
mest brukte turstiene går imidlertid øst og på nordsiden av området. 

Området består av Larvikitt som er godt egnet til produksjon av pukk 
og grus. Det foreligger masseberegninger som indikerer at det kan 
tas ut over 50 mill tonn pukk. 

Vurdering
Som påpekt i tidligere saker vil det om få år være et klart behov 
for nye pukkverksområder i Sandefjordregionen. Etablering av nye 
pukkverk vil som regel innebære konflikt av ulik grad. Samfunnet 
har imidlertid behov for dette byggeråstoff og utfordringen blir da å 
finne områder hvor konfliktnivået er minst.

I de utredningens som er foretatt for Sandefjordregionen har kom-
munen samarbeidet nært med fylkesgeologen. Som opplyst foran 
mener han at kravet til steinkvalitet og en god beliggenhet tilsier at 
Fokserødområdet er godt egnet som et nytt pukkverksområde. Selv 
om også pukkverket i Hedrum vil ha tilgang til store pukkverksress- 
urser, bør Sandefjord som storforbruker av pukk, ha et pukkverk  
beliggende nærmere. Et pukkverk på Fokserød vil også dekke behovet  
i Andebu og også en stor del av det fremtidige behov i Stokke. Etter 
det rådmannen er kjent med kan også pukkverket i Stokke gå tom 
for stein i løpet av 5-10 år.

For å sikre et viktig vilttrekk er tidligere forslag til område redusert 
noe i nord. Med dette utgangspunkt er det avmerket et område på 
ca 440 daa til nytt pukkverksområde nord for planlagt ny Kodalvei.  
Det må i den videre planlegging utarbeides en reguleringsplan samt 
en uttaks- og oppfyllingsplan som muliggjør en gradvis bruk av  
området til næringsareal når steinressursene er tatt ut. I denne plan-
prosess må en ta en mer konkret stilling til avgrensingen av området.
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Bakgrunn
Formålet for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal brukes 
for å fastlegge arealer for eksisterende eller nye samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur, fortrinnsvis som det offentlige bygger og 
driver. Samferdsel dekker alle former for areal til transport, inkludert 
kjøreveg, gang- og sykkelveg, bane, havn og anlegg for lufttrafikk. 
Med teknisk infrastruktur menes særlig anlegg for vannforsyning og 
avløp, samt mindre anlegg for energiforsyning og energioverføring.

Vurdering
Eksisterende og nye veier samt tiltak for syklende og gående er i  
hovedsak videreført slik de ligger inne i kommuneplanen vedtatt 
2010 som ”viktige ledd i kommunikasjonssystemet” inkludert fly-
plass, E18, havn og andre større trafikkarealer.

Plankartet er oppdatert i forhold til dagens situasjon med nye strek-
ninger som er bygd siden 2010. Gang-/ sykkelveier vil bli redigert 
med tanke på best mulig fremstilling på kommunens webkart.

De to hovedalternativene til nye Ringveiforbindelse mellom Nilse- 
svingen og jernbaneundergangen ved Hasle, og ny vei til Kodal er vist 
som fremtidig hovedveitraseer med tilhørende hensynssoner. Det er 
også lagt inn en hensynssone for båndlegging av ny trase til Torp.

For å bedre tilgjengeligheten for syklende og gående til Torp er det vist 
en mulig fremtidig gang- / sykkeltrase mellom Torpveien og Feensveien. 

Det er videre vist ny gang- og sykkelvei langs Lofterødbekken som for-
binder Skaustranda med gang- sykkelvei langs 303 og undergangen.

Ved en utbygging i Store Bergan-området, i det omfang som er 
vist i planen, er det konkludert med behov for gang- og sykkelvei 
langs deler av Kiserødveien, ny vei med gang- og sykkelvei langs  
Ødegårdsveien, samt utbedring av krysset mellom Ødegårdsveien og 
fv 303 med rundkjøring. 

Som påpekt i avsnittet ”Kommunaltekniske tjenester” i samfunns- 
delen, vil den forutsatte utbygging i Virik, Sørby og Krokenområdet 
kreve en plan for nødvendig opprusting eller nytt vegnett. Denne 
planen bør være en del av en oppdatert transportplan som ligger i 
handlingsdelen.

Det er av staten vedtatt en intercity-utbygging i perioden  
2020-2030. Det foreligger en konseptvalgutredning som angir en 
foreløpig anbefalt korridor for ny trassè. I denne korridoren må det ikke  
tillates byggetiltak som kan vanskeliggjøre anlegg av ny jernbane.

Eksisterende trafostasjoner er avsatt til områder for andre typer 
bebyggelse og anlegg. Skagerak nett har behov for å etablere en 
ny trafostasjon som kan dekke området Fokserød og Torp. En slik 
trafostasjon bør fortrinnsvis ligge i nærheten av eller under en av 
de to hovedledningene som går på begge sider av E18. Forslag til 
trafotomter må utredes videre.

Samfunnsikkerhet og risiko og 
sårbarhetsanalyse

I de konsekvensanalysene som er gjennomført for eventuelle nye 
utbyggingsområder, er det foretatt en vurdering om det på områder 
er fare for ras, skred flom, erosjon og radon. Disse vurderinger er 
gjort ut fra den kunnskapen som er tilgjengelig. For nye områder i 
kommuneplanen anses dette foreløpig som tilstrekkelig. Når disse 
nye områdene skal reguleres må det vurderes om det er behov for 
ytterligere risikoanalyser. Dette kravet om ytterligere risikoanalyser 
kan også bli satt ved regulering og bygging på områder som er god-
kjent i tidligere kommuneplaner eller reguleringsplaner.

Vurdering
Kommuneplanen inneholder bestemmelser knyttet til hensynssoner 
for sikring, støy og faresoner. Disse sikrer at det gjøres nærmere  
undersøkelser knyttet til de ulike fareområdene. I tillegg er det  
presisert i generelle bestemmelser at konsekvensutredningen som er 
utarbeidet i forbindelse med kommuneplanen skal legges til grunn 
og følges opp ved fremtidig reguleringsplaner og utbygging.
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Hensynssoner
Bakgrunn
I følge plan- og bygningslovens § 11-8 skal kommuneplanens arealdel  
i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning  
for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i bokstav a til 
e nedenfor skal markeres med hensynssone i plankartet eller som 
vedlegg. Til hensynssonene skal det i nødvendig utstrekning angis 
hvilke bestemmelser og retningslinjer som gjelder. Det kan angis  
flere soner for samme areal. Dette setter imidlertid krav til formidling 
og planers lesbarhet. Ved digital visning på webkartet vil det være 
mulig å skru av og på de ulike lagene. Hensynssonene er trykket 
på baksiden av plankartet siden flere av hensynssonene overlapper 
hverandre.  

Anbefaling
Det er forslått følgende hensynssoner:

a) Sikrings-, støy- og faresoner

Støysoner
Det er innhentet data om støy fra jernbane, vei, flyplass og skyte-
baner. Dataene er innehentet fra eier av støykilden, med unntak for 
skytebane der det er utført ny beregning. Dataene fra støykildene er 
sammenstilt i et eget kart som viser de mest støyutsatte områdene 
med røde og gule støysoner. For lerduebanen er det lagt til grunn 
beregninger uten omsøkt støyvoll. Dette fordi det er usikkerhet 
knyttet til ferdigstillelse. Det et gjort en egen vurdering av overlap-
pende støysoner fra ulike støykilder. Vurderingene går frem av notat 
datert 5. januar, (Rieber Prosjekt AS). Det er ikke gjort vurderinger 
knyttet til stilleområder ved denne rulleringen. 

Høyspenningsanlegg 
De største kraftledningene på 132 KV er lagt inn som fareområde 
høyspenningsanlegg. Utbredelsen av sonene tilsvarer de områdene 
som har et magnetfelt på over 0,4 mikrotesla. 

Kvikkleireområder og skredfare i bratt terreng 
Kvikkleireområder og områder med fare for skredfare i bratt  
terreng (snø, stein, jord) er hentet fra den nasjonale basen skrednett.  
Områdene er lagt inn som faresoner. Faresoner som ligger inne i 
vedtatte reguleringsplaner for Fjøllbu og Anilla er også lagt inn.   
I tillegg er det lagt inn en faresone langs Unnebergbekken der denne 
går nært inntil eksiterende byggeområde. 

b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av 
type infrastruktur.

Godkjent konsesjonsområde for fjernvarme er lagt inn. 

c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, 
grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kul-
turmiljø, med angivelse av interesse.

Friluftsliv, natur og landskap 
Det er lagt inn soner med særlig hensyn til friluftsliv, natur og land-
skap. Områder med følgende funksjon/verdi er markert som slik 
hensynssone:

 • Større viktige friluftsområder av betydning for store deler
  av Sandefjords befolkning
 • Viktige nærturområder nær boligområder
 • Viktige turdragssammenhenger og innfallsporter 
  til nærturområder
 • Viltoverganger over E18 og korridorer videre til viktige
  beiteområder
 • Kartlagte ålegressenger (viktig marin naturtype)
 • Viktig løvskog uten formelt vern (ved Fokserød pukkverk)
 • Viktig landskapselement – portal ved innseiling til byen

Kartlagte ålegressenger er markert med hensynssone fordi denne 
naturtypen er foreslått som ny utvalgt naturtype i forskrift etter  
naturmangfoldloven.

Hensikten med hensynssoner er å vise viktige hensyn og interesser i 
tillegg til og uavhengig av hvilket arealformål som gjelder i et område.  
Hensynssoner skal legges til grunn for videre regulering og enkelt- 
saker. Til hensynssoner med særlige hensyn natur, friluftsliv og land-
skap, kan det ikke settes juridisk bindende bestemmelser, men det 
er anledning til å gi føringer i form av retningslinjer. Det vises til ret-
ningslinjer i utfyllende bestemmelser kap. 5. Retningslinjene vil ikke 
legge begrensing på nødvendig drift til landbruksformål, men fore-
slås det tiltak i LNF-områder som har klare negative konsekvenser  
for grønnstruktur, friluftsliv, landskap må kommunen vurdere om disse  
verdiene skal sikres bedre, eksempelvis ved utarbeiding av reguleringsplan.

Hensynssone bevaring av kulturmiljø 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) peker på 5 kultur-
miljøer med regional, nasjonal og internasjonal verdi i Sandefjord. 
Hensikten med avgrensningen av disse er å danne et representativt 
utvalg av kulturminner og kulturmiljøer som skal tas vare på i et lang-
siktig perspektiv som kunnskapsressurser og som grunnlag for opp-
levelser. De 5 områdene er lagt inn som hensynssoner kulturmiljø.  

d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter 
     plan- og bygningsloven eller andre lover

Båndlagt etter plan og bygningsloven
Områder regulert til spesialområde bevaring er ikke lagt inn som 
båndlagte områder i kommuneplanen da disse fremgår i basen for 
vedtatte reguleringsplaner på kommunens kartside. 
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Følgende samferdselsanlegg er videreført som båndlagt eller fore-
slått båndlagt i påvente av reguleringsplan:

 • Område som er båndlagt i vedtatt kommunedelplan 
  for ny vei til Kodal fv 305

 • Planområdet som er varslet i forbindelse med regulering 
  av ny ringveitrase mellom Nilsesvingen og jernbaneunder-
  gangen på Hasle

 • En korridor på 200 meters bredde mellom Gokstad og 
  Torp/Tassebekk for å sikre trase for en ny vei

Båndlagt etter naturvernloven
Områder båndlagt etter naturvernloven er videreført fra planen ved-
tatt i 2010. Det er ikke lagt inn nye områder båndlagt etter natur-
vernloven.

Båndlagt etter kulturminneloven
Fredete bygninger og kulturminner er ikke lagt inn som båndlagte 
områder i kommuneplanen. Her er det videreført løsningen fra kom-
muneplanen 2010 med henvisning til kommunens webkart. Dette 
fordi å vise alle områder båndlagt etter kulturminneloven ville gitt 
dårlig lesbarhet av det trykte kartet. Løsningen på webkartet blir 
også fortløpende oppdatert fra Riksantikvarens database, Askeladden.

e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer. 

For følgende områder skal det utarbeides felles reguleringsplaner for 
flere eiendommer før det kan skje utbygging:

 • Boligområde på Høgenhall
 • Sørby Virik

f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.
 Hensynssonene under bokstav f) omtales i neste kapittel.

Forholdet til eldre reguleringsplaner 
Bakgrunn
I Sandefjord er det stadfestede reguleringsplaner helt tilbake til 1947 
som formelt fortsatt gjelder.  Mange av disse eldre planene, spesielt de 
som er vedtatt før 1987, har bestemmelser blant annet om utnyttelse 
og høyder som ikke er egnet til å styre arealutviklingen i kommunen 
med tanke på dagens boligstandard, nye byggemetoder og endrede 
krav om økt utnyttelse. Dette skaper i en del tilfeller unødvendig om-
fattende saksbehandling i forbindelse med søknader om dispensasjon.

Vedtatte bebyggelsesplaner og reguleringsplaner gjelder så langt areal-
formålene i planen ligger innenfor hovedformålene i kommuneplanens 
arealdel. Dersom planene ikke formelt oppheves, vil de gjelde, supple-
re og utfylle kommuneplanens arealdel dersom det ikke er motstrid.  
I tilfelle motstrid vil kommuneplanen gjelde foran reguleringsplanen. 

Ved behandling av saker der det er motstrid mellom kommuneplanen 
og eldre planer må det ved vurderingen av hvilken plan som skal leg-
ges til grunn, også legges vekt på detaljering av kommuneplanen i det 
aktuelle området og hvorvidt endret arealbruk i kommuneplanen har 
vært opplyst om og har vært grunnlag for diskusjon ved behandlingen.

Plan- og bygningsloven gir mulighet til å definere ved hensynssoner 
hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.

Vurdering:
Eldre reguleringsplanene er gjennomgått med tanke på å fastslå 
hvilke planer som fortsatt skal gjelde foran kommuneplanen, lage 
nye utfyllende bestemmelser som erstatter bestemmelsene for eldre 
planer og for å styre arealbruken i de uregulerte områdene i samsvar 
med det som praktiseres i byggesaksbehandlingen. Hensikten er å 
unngå unødige dispensasjoner og å følge opp signaler om å øke 
tettheten innenfor eksisterende byggeområder.

De fleste områdene som omfattes av uhensiktsmessige planer er 
stort sett bygget ut i henhold til vedtatte planer og er lite konflikt-
fylte med unntak av begrensningene som bl.a. går på hvor stor byg-
gehøyde og utnyttelse en kan ha på de enkelte eiendommene. 

I områder som omfattes av gamle planer kan det likevel være  
ønskelig at bygningsstruktur, byggelinjer, takform m.m. også følges  
for ny, utfyllende bebyggelse for å bygge opp under den homogeniteten  
som ofte preger eldre byggeområder. Punkt 2.1.1 a) i utfyllende  
bestemmelser er utarbeidet for å ivareta dette. 

I reguleringsplaner eller deler av reguleringsplaner der det er motstrid 
med kommuneplanen og formålet i reguleringsplanen, overstyres reg- 
uleringsplanen av arealformålet og bestemmelser i kommuneplanen.

Eldre stadfestede planer som fortsatt bør gjelde, men hvor regulerings-
bestemmelsene erstattes av utfyllende bestemmelser til kommunepla-
nens arealdel, er listet opp i utfyllende bestemmelser under punkt 5.6.1.  

Reguleringsplaner hvor det er motstrid med kommuneplanen, men 
hvor det er ønskelig at tidligere vedtatt plan fortsatt skal gjelde, er 
listet opp i utfyllende bestemmelser punkt 5.6.2 og vist med hen-
synssone i web-kartet. 

Reguleringsplaner eller deler av reguleringsplaner som er regulert til 
bevaring, er listet opp i utfyllende bestemmelser punkt 5.6.3. 

Stadfestede reguleringsplaner hvor det ikke er motstrid i arealbruken,  
gjelder i sin helhet (også rammer for byggehøyde og arealutnyttelse 
og tomtegrenser m.m.) foran kommuneplanen og vil supplere og ut-
fylle kommuneplanens arealdel jfr. punkt 5.6.4. Det samme gjelder 
veiplaner som stort sett er bygget ut i henhold til planen.
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Retningslinjer er angitt i kursiv.

1  Generelle bestemmelser etter pbl § 11-9.
  Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål.

1.1  Plankrav (§ 11-9 nr. 1)
 a) Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a) kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

 b) Kravet i a) gjelder ikke:
  Tilrettelegging for allment friluftsliv i form av tursti, brygge, toalett og badeplasser innenfor offentlig sikrede friluftsområder 
  eller i områder avsatt til grønnstruktur formål.

1.1.1  Unntak fra krav om plan (pbl § 11-10 nr. 1)
 a) Utbygging/ fortetting innenfor eksisterende boligområder til og med 6 boenheter innenfor en eksisterende bygning eller 
  eiendom kan skje gjennom byggesøknad uten reguleringsplan dersom kravene til leke- og uteoppholdsarealene i pkt. 1.5.3 og  
  parkering i pkt. 1.5.5 er tilfredstilt. Kommunen kan likevel kreve reguleringsplan for tiltak som ut fra en helhetlig vurdering kan  
  vanskeliggjøre en annen fremtidig arealbruk, eller som  etter kommunens skjønn i stor grad påvirker miljø og samfunn herunder  
  barn og unges interesser.

 b) Oppføring av påbygg, tilbygg samt garasje og uthus for eksisterende boligbebyggelse krever ikke reguleringsplan.

 c) Riving og oppføring av landbruksbygg krever ikke reguleringsplan.

 d) Mindre tilbygg og utvidelser innenfor byggeområder for fritidsbebyggelse krever ikke reguleringsplan så fremt det er i henhold til 
  bestemmelsene i pkt. 2.2.

 e) Oppføring av næringsbygg med BRA inntil 1000 m2 i områder definert til næringsvirksomhet krever ikke reguleringsplan så fremt 
  infrastruktur, parkering og trafikksikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
 
 f) Mindre tiltak på eksisterende næringsbygg i byggeområder krever ikke reguleringsplan så fremt tiltaket ikke medfører økt trafikk,  
  støy eller forurensing for omkringliggende boliger.

1.2 Utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr. 2)
 Det kan inngås utbyggingsavtaler i de tilfellene som er vedtatt av bystyret sak 13/07 den 22.3.2007, jfr. pbl. Kap. 17.

1.3 Krav til tekniske løsninger for nye bygge- og anleggstiltak (pbl § 11-9 nr. 3)
 a) Innenfor konsesjonsområde for fjernvarme skal nybygg med bruksareal (BRA) større enn 500 m2 kunne kobles til fjernvarmenettet.
 b) Utenfor konsesjonsområdet skal energiforsyning og bruk av alternative fornybare energikilder/ løsninger skje i henhold til enhver  
  tid gjeldende teknisk forskrift.

1.4 Rekkefølgekrav (pbl § 11-9 nr. 4)
 a) I samtlige byggeområder kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er tilfredsstillende ivaretatt: kapasitet på tekniske  
  anlegg (herunder interne og eksterne vei-, vann-, avløps- og overvannsanlegg), areal til leke- og uteoppholdsarealer, 
  elektrisitetsforsyning og annen energiforsyning, trafikksikkerhet (herunder anlegg for gående og syklende), skolekapasitet samt  
  andre nødvendige samfunnstjenester.
  Rekkefølgekravene skal legges til grunn ved utarbeiding av reguleringsplaner og ved behandling av nye tiltak.

1.5 Byggegrenser, utbyggingsvolum, funksjonskrav m.m (pbl § 11-9 nr.5)
1.5.1 Byggegrenser
 a) Byggegrense langs sjø ( § 11-9 nr.5 jf § 1-8) er angitt konkret i arealdel med utfyllende bestemmelser, og skal gjelde foran 
  pbl § 1-8.

 b) I byggeområder og grønnstrukturområder der byggegrense langs sjø ikke er angitt konkret i arealdelen, går byggegrensen i 
  formålsgrense mot sjø.
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 c) For områder avsatt til småbåthavn er byggegrense satt i formålsgrensen både mot land og sjø.

 d) Oppføring av bygning/installasjon eller utgraving/oppfylling mot jernbanen tillates ikke innen 30 meter regnet fra nærmeste  
  spors midtlinje. Det vises til jernbaneloven § 10.

Der byggegrense i eldre reguleringsplaner er satt nærmere jernbanesporet enn 30 m, skal Jernbaneverket varsles før det gis tillatelse til tiltak 
nærmere jernbanen enn 30 m.

Med mindre annet ikke er angitt i reguleringsplan kan bolig-, fritidsbygg eller andre bygg for varig opphold ikke oppføres nærmere dyrket 
mark enn 4 meter.

Som hovedregel kan garasje og bolig plasseres i henhold til vedtatte retningslinjer for byggeavstand mot vei. (formannskapet 26.april 1989)

1.5.2 Universell utforming.
 a) Byggeområder med tilhørende utearealer skal utformes med tilfredsstillende atkomst til alle bygninger og med veier og gangveier  
  som gir god fremkommelighet for alle.
 b)    Bygg og anlegg skal planlegges med god tilgjengelighet og brukbarhet for alle.

1.5.3 Krav til leke- og uteoppholdsarealer. (Noen elementer er ikke avklart)
  Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR-barn og unge) legges til grunn når behovet 
  for barns leke- og oppholdsarealer skal vurderes.
 *Sentrum slik området er definert i kommuneplanens arealdel.

  Følgende arealkrav gjelder ved boligutbygging i sentrum*:

 a) For tomter mindre enn 1,5 daa skal uteoppholdsareal utgjøre minimum 16 prosent av BRA bolig.
 
 b) For tomter på 1,5 daa eller større skal uteoppholdsareal utgjøre minimum 20 prosent av BRA bolig.

 c) Min. 50 prosent av uteoppholdsarealet skal være felles og ligge på terreng/lokk. Fellesarealet skal opparbeides og være egnet 
  for lek og opphold for alle aldersgrupper.

Enhver bolig bør i tillegg ha tilgang til private uteoppholdsarealer.

Ved omdisponering til bolig i eksisterende bygninger kan kravet til uteoppholdsareal fravikes der bygningen har nær tilknytning til offentlige 
parker og byrom.

  Følgende arealkrav gjelder ved boligutbygging utenfor sentrum*:

 d) Ved utbygging av 4-mannsboliger, 6-mannsboliger, blokker og lignende bygningstyper skal det avsettes uteoppholdsareal på 
  terreng/ lokk tilsvarende minimum 50 prosent av BRA bolig.

  Enhver bolig bør i tillegg ha tilgang til private uteoppholdsarealer.

 e) Ved utbygging av eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og lignende bygningstyper skal det avsettes uteoppholdsareal på terreng  
  på minimum 80 prosent av BRA bolig begrenset til 100 m2 per boenhet.

 f) Der flere boliger bygges samtidig kan inntil 50 prosent av arealkravet i pkt. d) være på privat del av tomta, resten skal avsettes  
  eller påvises på areal som er sikret til fellesarealer eller friområder.
 
For mer enn 10 nye boliger bør ett felles uteareal for lek og opphold være minimum 350 m2.

For mer enn 25 nye boliger bør ett felles uteareal for lek og opphold innen en avstand på 400 m fra boligene være minimum 750 m2.
 
For mer enn 50 boliger bør ett av utearealene for lek og opphold være på minimum 1500 m2.
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Krav til lekeplass ved boligbygging utenfor sentrum*:

 g) Areal til lekeplass kan dekkes av arealkravene i punkt 1.5.3 d og e og kommer dermed ikke i tillegg til dette.

 h) Ved samlet utbygging av 5 eller flere boenheter skal alle boliger ha tilgang til lekeplass på minimum 150 m2 innen 100 m 
  gangavstand. Arealet gis et tillegg på 15 m2 for hver boenhet ut over 5.
  Etter vurdering kan arealtillegget helt eller delvis bortfalle for boenheter under 60 m2.

 i) Dersom det etter kommunens skjønn er tilgang til planmessig sikret lekeplass av tilfredsstillende kvalitet innen tilfredsstillende 
  avstand fra boligene, kan kommunen helt eller delvis frita fra kravet i h).

 j) Lekeplasser over 300 m2 skal opparbeides med tanke på barn i ulik alder, ikke bare de minste barna.

 k) Lekeplasser skal ha trafikksikker atkomst og ikke være skilt fra boligen med sterkt trafikkert vei eller andre kraftige barrierer.

 l) Lekeplassen skal utstyres med fastmonterte benker eller andre sitteplasser.

Lekearealet bør søkes samlet fremfor å deles opp i flere mindre enheter.

Lekeplasser under 300 m2 skal primært legges til rette for de minste barna og bør inneholde plass for eksempelvis fantasilek, lek i sand, å 
huske, å skli, og å klatre.

Lekeplassen bør være skjermet fra fremherskende vindretninger. 

Lekeplasser bør ha en avstand til boliger på minst 5 meter.

Ved utforming av lekeplasser bør det legges vekt på å ivareta stedets naturgitte kvaliteter og muligheter, så som topografi og store trær. 
De naturgitte kvalitetene suppleres med lekeapparater og ev. terrengbearbeiding.

Kvalitetskrav til leke- og uteoppholdsareal ved all boligbygging:

 m) Ved boligutbygging utenfor sentrumssonen skal minimum 50 prosent av leke- og uteoppholdsareal på terreng/lokk være 
  soleksponert ved vår- og høstjevndøgn en gang mellom kl 14:00 og 17:00.

 n) Følgende areal kan ikke medregnes i arealkravet til leke- og uteoppholdsarealet:
  - areal brattere enn 1:3 med mindre det gis en hensiktsmessig opparbeiding for lek og opphold
  - arealer med ekvivalent støynivå over 55 dB(A)
  - kjørearealer
  - areal smalere enn 6 meter.
 
 o) Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområder både for ny og 
  eksisterende bebyggelse.

Felles uteoppholdsareal bør gis variert opparbeiding og beplantes. Muligheten til å etablere trær og busker på deler av arealet skal vurderes.

De gunstigst beliggende og mest solfylte arealene på bakkeplan/lokk bør avsettes til felles leke- og uteoppholdsareal.

Det bør skilles og skjermes fysisk mellom felles-, halvprivate- og private utearealer.

1.5.4  Fasader, skilt og reklame.
  Bestemmelser knyttet til fasader, skilt og reklame er vedtatt som vedtekt av Bystyret 29.11.12

 Tillatelsene til skilt- og reklameinnretning kan gis permanent, for et bestemt tidsrom, eller inntil videre. Dersom tillatelsen er gitt inntil  
 videre, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver skilt- og reklameinnretning som etter kommunens skjønn strider mot  
 kravene i første ledd. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen.
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Skilt, reklameinnretninger og liknende som er unntatt søknadsplikten:
 a) Ett skilt under 1 kvm per virksomhet samt mindre informasjonsskilt som ”varemottak”, ”reservert parkering” m.fl.
 b) Markiser med firmanavn for virksomheten.
 c) Ett byggeplasskilt. Skiltet må tas ned ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
 d) Foliering på vinduer som dekker maks 1/3 av vindusflaten. Plakater og liknende innenfor vindusflaten vurderes på samme måte 
  som foliering på vinduer.
 e) Reklame som ikke er synlig for omgivelser innenfor idrettsarenaer.
 f) Løsfotreklame, begrenset til 1 stk pr forretningslokale på gateplan, dog slik at det forutsettes at fortausgrunn har minimum 
  1,2 meter bredde og fri ferdsel. Skiltet plasseres inntil bygningskroppen, og tas vekk utenom forretningens åpningstid og i 
  perioder det er behov for snøbrøyting.

Skilt og reklameinnretninger som er unntatt søknadsplikten kan oppsettes i alle områder.

Skilt, reklameinnretninger og liknende som ikke er tillatt:
 g) Skilt og reklameinnretninger oppført på tak eller gesims.
 h) Reklame på støttemurer, gjerder, innhegninger eller stolper.
 i) Reklame på offentlige bygninger og i offentlige områder.
 j) Reklame på parkeringsplasser, ubebygd tomt og i parker.

Søknad om skilt og reklame skal inneholde:
 k) Situasjonskart med markering av tiltakets plassering.
 l) Gjenpart av nabovarsling.
 m) Illustrasjon av tiltaket; fasadetegning av eksisterende og ny situasjon eller foto av bygget og fotomontasje av ny situasjon.
 n) Teknisk beskrivelse av utførelsen og montering hvis dette ikke er vist på tegningen.
 o) Grunneiers samtykke.
  p) Samtykke fra veimyndighet dersom skilting henvender seg mot biltrafikk.

Skilting i sentrum
Sentrumsområdet er området definert til dette formålet i kommuneplanen.

 q) Fasadeskilt skal fortrinnsvis plasseres mellom første og andre etasje.

Spesielle vedtekter for skilting i industri- og næringsområder:
Industri- og næringsområder er områder definert til disse formålene enten gjennom reguleringsplan eller i kommuneplanen.

 r) Når flere virksomheter er i samme bygg, bør skilting samles og harmoniseres.

Skilting i LNF og boligområder:
LNF (Landbruks-, Natur- og Friluftsområder) og boligområder er områder definert til disse formålene enten gjennom reguleringsplan eller i 
kommuneplanen.

 s) Stedbundne virksomheter samt virksomheter med tilpasset bygningsmasse kan, der forholdene etter kommunens skjønn ligger 
  til rette for det, behandles etter regler for industri- og næringsområder. Utover dette tillates ikke skilt og reklameinnretninger i 
  LNF og boligområder.

Generelt
 t) Det kan gjøres unntak for historiske og bevaringsverdige installasjoner.
 u) Det kan gjøres unntak for kultur- og idrettsbegivenheter.
 v) Med unntak av boligbygninger må alle søknader om nybygg avklare hvordan skilting skal løses og integreres i fasaden.
 w) Midlertidig skilting, utformet etter lovens § 30-3, kan godkjennes oppsatt 15 dager før begivenhetens start og en dag etter 
  begivenhetens slutt.
 x) Skilt må ikke helt eller delvis dekke arkitektoniske særtrekk på bygninger.
 y) Tillatelse til skilt- og reklameinnretning gis inntil videre.
 z) Som hovedregel skal søknader om logoer aksepteres.
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1.5.5  Parkering
  Bestemmelsene viderefører tidligere vedtekter med mindre endringer

  Antall parkeringsplasser for bil og sykkel:
  Ved søknad om nybygg, tilbygg eller endret bruk av eksisterende bygninger, skal det minimum kreves det antall parkeringsplasser  
  for bil og sykkel som vist i tabellen. For næringsbebyggelse er det satt maksimumskrav for antall biloppstillingsplasser. 
  I byggesøknader skal parkeringsplassene vises på situasjonsplanen.

*Sentrum slik området er definert i kommuneplanens arealdel

  Særskilte bestemmelser for sentrum*
 a) For nybygg i sentrum skal bilparkering som en hovedregel etableres i garasjeanlegg  under terreng. I utbyggingsprosjekter på små  
  tomter der det ikke er plass til nedkjøring til underjordisk parkering, skal parkering løses ved samarbeid med tilstøtende 
  utbyggingsprosjekter eller frikjøp. Kun parkeringsplasser for bevegelseshemmede og plasser for av- og påstigning kan etableres 
  på terreng.

 b) Dersom kommunen eller andre kan tilby parkeringsplasser i eksisterende bygg innen rimelig nærhet, kan kommunen kreve at  
  disse kjøpes av utbygger og tillegges prosjektet når parkeringsplasser mangler.

 c) Parkeringsplasser skal tinglyses på hver enkelt boenhet eller næringseiendom. Tilknytningen kan kun oppheves etter godkjenning  
  av kommunen.

 d) Dersom det ikke er mulig å innfri parkeringskravet, kan utbygger søke om frikjøp. Kommunen avgjør hvorvidt frikjøp er 
  hensiktsmessig og hvilke satser som til en hver tid er gjeldende. Ordningen gjelder for nye boligprosjekter.
 
  Generelle bestemmelser (gjelder hele kommunen)
 e) Der bilparkering etableres i garasjeanlegg under terreng skal parkeringsarealet ikke medregnes i BRA.

 f) Parkeringskravene for øvrige typer bebyggelse vurderes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

 g) Når det etter kommunens vurdering foreligger særskilte forhold, kan kommunen kreve flere eller færre parkeringsplasser enn 
  oppgitt i tabellen, eller se helt bort fra parkeringskravet.

 h) Ved byggesøknad for bolig skal det alltid vises plass for garasje. Dette gjelder selv om det ikke er aktuelt å bygge garasjen 
  samtidig med boligen.
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       Antall parkeringsplasser
 Type virksomhet  Beregnings-grunnlag
      I sentrum*    Utenfor sentrum*
     Bil  Sykkel   Bil      Sykkel
 Bolig i sentrum*  Pr. boenhet  1  1,5   -      -
 Bruksendring til bolig  Pr. boenhet  0  1,5  
 Kjøpesenter  Pr. 100 m2   BRA  1  1   -      -
 Næringsbebyggelse 
 (industri, kontor, handel 
 og lignende)  Pr. 100 m2 BRA  1,5 maks  1   2,5 maks     1
 Enebolig, rekkehus, 
 bolig i kjede o.l.  Pr. boenhet  -  -   2 
Sekundærleilighet inntil 50m2  Pr. boenhet       1 
 Leilighetsbygg, blokk  Pr. boenhet  -  -   1,5      1
 Dagligvareforretning  Pr. 100 m2 BRA  -  -   2      0,5
 Småbåthavn  Pr. båtplass  -  -   0,2      0,1 
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 i) Størrelsen på den enkelte biloppstillingsplass skal være i tråd med gjeldende normer fra vegdirektoratet.

 j) Alle utendørs parkeringsplasser skal gis en tiltalende utforming.

 k) Sykkelparkeringen skal være lett tilgjengelig fra byggets inngangsparti. I de tilfeller hvor det utløses krav om mer enn 
  10 sykkeloppstillingsplasser skal sykkelparkeringen være overbygget.

1.6  Miljøkvaliteter, estetikk, natur, grønnstruktur og landskap (pbl § 11-9 nr. 6)

1.6.1  Estetikk
  Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, utformes  
  i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på stedet, og kulturlandskapet. Bebyggelsen skal underordne seg 
  områdets topografiske særpreg, ha en helhetlig form-, farge- og volumoppbygging, og fremme gode utearealer.

1.6.2  Midlertidige eller flyttbare konstruksjoner
  Midlertidige eller flyttbare konstruksjoner, herunder hyttebåter, campingvogner eller andre transportable innrettninger tillates  
  ikke plassert i utmark, eller i områder der slik bruk ikke er tillatt igjennom kommuneplan, reguleringsplan eller direkte i medhold  
  av plan- og bygningsloven.

1.6.3  Naturmangfold
  Før tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 tillates, skal hensynet til naturmangfold vurderes i henhold til naturmangfoldlovens
   §§ 7-12.

1.6.4  Elektromagnetiske felt
  Ved oppføring av nye boenheter, skoler, barnehager og ved anleggelse av lekeplasser og idrettsanlegg i nærheten av høyspent-
  traseer, lavspenttraseer, transformatorstasjoner og jordkabler kan kommunen kreve elektromagnetisk felt utredet. Nevnte areal-
  bruk tillates ikke innenfor områder med årsmiddel over 0,4 mikrotessla. Finner kommunen at fordelene ved tiltaket oppveier de 
  helsemessige farene knyttet til det elektromagnetiske feltet kan tiltaket likevel tillates. Kommunen kan i slike tilfeller sette vilkår 
  for tiltaket.
 
1.6.5  Grønnstruktur
 a) I byggeområder nær tilknyttet områder avsatt til grønnstruktur tillates det ikke tiltak som hindrer allmennhetens tilgang til 
  grønnstrukturområdet, eller som vesentlig reduserer verdien av det tilliggende grønnstrukturområdet.

 b) Fyllinger og skjæringer mot grønnstruktur skal skje innenfor arealformål for bebyggelse og anlegg eller samferdselsanlegg. 
  Unntak kan gjøres der terrengtilpasningen kan inngå som del av tilretteleggingstiltak, og der tilpasningen er vist i godkjent 
  illustrasjons-/utomhusplan.

1.7  Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø, (pbl § 11-9 nr. 7)

 a) Hensynet til kulturminner og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker.

 b) Kommunen kan godkjenne tilbygg til bygninger med antikvarisk verdi når dette gjøres på en slik måte at det ivaretar bygningens 
  verneverdi. Nye bygninger skal tilpasse både det naturlige terreng og bygninger med antikvarisk verdi når det gjelder, høyde, 
  form og materialbruk. Ved søknad skal eksisterende og planlagte forhold dokumenteres.

 c) Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan skal det lages bestemmelser som ivaretar kulturminnene og verneverdige 
  bygninger i området.

 d) Fornminner:
  Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 skal oppfylles ved planlegging av offentlige og større private tiltak, tidligst mulig 
  i planleggingsprosesser, og senest oppfylles før vedtak av reguleringsplan.

Kulturlandskap med gårdstun, herunder tunstruktur, enkeltbygg, enkeltminner og landskapselementer som gamle veier, steingjerder, ryd-
ningsrøyser og store karakteristiske trær, bør bevares som et helhetlig miljø. Variasjon og småskala landskapsrom bør opprettholdes.
Beiter, hagemark, kantsoner og strandenger bør beites, slås og skjøttes på en slik måte at landskapet og det biologiske mangfoldet opprett-
holdes. Tilbakeføring til et mer åpent kulturlandskap er ønskelig
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1.8  Utredningskrav (pbl § 11-9 nr. 8)
 a) Konsekvensutredning utarbeidet i forbindelse med kommuneplanen skal legges til grunn, og følges opp ved fremtidig regulering 
  og utbygging.

 b) I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres en ROS-analyse. Slik 
  ROS-analyse skal foreligge før 1. gangsbehandling av planen. For områder som er utsatt for farer som skred, ras, flom og 
  støy vises det til retningslinje nr 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar” og ”Retningslinjen for behandling av støy i arealplan-
  legging (T-1442/2012)”.

2  Bebyggelse og anlegg (PBL § 11-10 jf § 11-7, nr 1)
  Bestemmelser om bebyggelse og anlegg fordelt på følgende dominerende underformål:

2.1  Boligbebyggelse
  Arealer avsatt til boligbebyggelse inkluderer eksisterende og fremtidig boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur som 
  tjenesteyting, nærbutikk, mindre næringsbygg, grønnstruktur, idrettsanlegg, friområder, veier og tekniske anlegg.

 a) For framtidige områder avsatt til boligbebyggelse innenfor langsiktig utviklingsgrense i RPBA, legges tabellen for antall boliger/ 
  utnyttelse under kapittelet for ”Areal til boligbygging” i planbeskrivelsen, til grunn for videre utvikling. For Sørby/ Virik og 
  Gokstad legges det til grunn 4 boliger pr. daa.

 b) Ved søknad om tillatelse til tiltak skal bebyggelse og eksisterende og nytt terreng være vist og kotesatt.

 c) Planlagt oppfylling av tomt skal fremgå av tegningsgrunnlaget. Terrengoppfyllinger skal tilpasses topografien.

 d) Bestemmelsene i pkt 2.1.1 og 2.1.2 gjelder for uregulerte arealer og reguleringsplaner listet opp i punkt 5.6.1.

2.1.1  Ny bebyggelse
 a) Ved fortetting i boligområder skal det ved ny bebyggelse gjøres en konkret vurdering på grunnlag av områdets dominerende 
  bygningstype, volum, høyde, utforming, byggelinjer, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, leke- og oppholdsarealer og estetikk 
  når utbyggingstettheten skal fastsettes. I sentrumsnære områder (inntil 3 km fra sentrum) skal det legges særlig vekt på å 
  planlegge for høy utnyttelse, jfr. kommuneplanens mål om fortetting i de eksisterende byggeområdene.

 b) Fradeling i strid med regulerte tomtegrenser kan skje der det ikke i stor grad tilsidesetter intensjonen i reguleringsplanen.
 
2.1.2  Fortetting i eksisterende boligområder
 a) I uregulerte områder og innenfor reguleringsplaner listet opp i punkt 5.6.1. skal grad av utnytting ikke overstige BYA= 35 prosent.

 b) For eneboliger kan det tillates inntil en sekundærbolig.

 c) Gesims og mønehøyde skal ikke overstige den til enhver tid gjeldene plan- og bygningslov.

2.1.3  Tiltak mellom sjø og byggegrense mot sjø vist i kommuneplankartet
 a) Tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) § 1-6, unntatt fasadeendring, tillates ikke (jf pbl § 1-8).

Kommunen kan vurdere å gi tillatelse til dispensasjon fra pbl § 1-8 for følgende mindre tiltak dersom disse ikke er til hinder for 
allmennhetens bruk og/eller ferdsel:
Etablering av ny gressplen, plattinger, gjerder, murer, levegger, oppmurte peiser og lignende mindre tiltak. Dette gjelder ikke frittstående 
bygg som bod, anneks, lysthus og lignende.

Tiltak skal ikke være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller medføre vesentlige 
terrenginngrep.

Tiltak bør i hovedsak plasseres lengst mulig unna sjø.
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2.1.4  Tiltak mellom byggegrense mot sjø vist i kommuneplankartet og 100-metersgrensen
 a) Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel, eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø  
  eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller medføre vesentlige terrenginngrep.

 b) Ny bebyggelse skal søkes plassert så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje  
  i retning bort fra sjøen. Utbygging av veger, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir 
  minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn 
  tilgang til sjøen.

2.2  Fritidsbebyggelse
  Omfatter arealer avsatt til formål fritidsbebyggelse.

2.2.1  Tiltak mellom byggegrense mot sjø vist i kommuneplankartet og 100-metersgrensen
 a) Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø  
  eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller medføre vesentlige terrenginngrep.

 b) Dersom vilkårene i punkt 2.2.1 a) oppfylles kan en eventuell utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse ikke overstige følgende 
  størrelse:
  - samlet bebygd areal (BYA) på 90 kvm på eiendommen. Parkeringsareal som ikke er overbygget skal ikke inngå i 
  arealberegningen av BYA.

 c) Ny bebyggelse skal søkes plassert så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av eksisterende bygninger skal fortrinnsvis skje 
  i retning bort fra sjøen. Utbygging av veger, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og ulemper blir 
  minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn 
  tilgang til sjøen.

 d) Frittstående terrasser, plattinger, gjerder eller frittstående svømmebasseng tillates ikke. Terrasse/platting på inntil 30 kvm 
  tilknyttet fritidsboligen kan tillates.

 e) Bebyggelsens gesims- og mønehøyde kan ikke overstige henholdsvis 3,5 og 6,0 m regnet fra gjennomsnittlig planert terreng.  
  Takvinkel kan være inntil 35 grader. Det tillates ikke ark, takopplett og lignende i takflaten.

 f) Nye boder/annekser og liknende mindre bygg kan ikke overstige 20 kvm og skal ikke ha større avstand til hovedbygning enn 8 m.

 g) Oppføring av gjerde på eiendommen tillates ikke.

2.2.2  Tiltak utenfor 100-metersbeltet
 a) Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø  
  eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller medføre vesentlige terrenginngrep.

 b) Dersom vilkårene i punkt 2.2.2 a) oppfylles kan en eventuell utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse ikke overstige følgende 
  størrelser;
  - samlet bebygd areal (BYA) på 130 kvm på eiendommen. Parkeringsareal som ikke er overbygget skal ikke inngå i 
  arealberegningen av BYA.

 c) Frittstående terrasser, plattinger eller frittstående svømmebasseng tillates ikke. Terrasse/platting på inntil 30 kvm tilknyttet 
  fritidsboligen kan tillates.

Bebyggelsens gesims- og mønehøyde bør ikke overstige henholdsvis 3,5 og 6,0 m regnet fra gjennomsnittlig planert terreng.

Nye boder/annekser og liknende mindre bygg bør ikke overstige 20 kvm og bør ikke ha større avstand til hovedbygning enn 8 m.

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER



56

2.3  Sentrumsformål

2.3.1  Områder for sentrumsformål kan ha blandet formål bolig, forretning, kontor, offentlig eller privat tjenesteyting, uteoppholds-
  arealer, og parkering.

2.3.2  I sentrum skal bebyggelse og uteområder utformes slik at de får et helhetlig preg. Ny bebyggelse skal tilpasses historiske gateløp
  og kvartalsstrukturer. Bebyggelsen skal dimensjoneres etter byens målestokk og ta utgangspunkt i byens identitet. 
  Ny bebyggelse skal med arkitektonisk utforming og utforming av bygningsvolumer tilpasses nabobebyggelsen.

2.3.3  S2
  Langs bygater som ikke er sentrale eller har viktig transportfunksjon kan det etableres boliger i 1. etasje, forutsatt at boligene får 
  tilstrekkelig boligkvalitet.

2.3.4  Bebyggelse langs Jernbanealleen, Torget, Chr. Hvidts plass, Storgata (sør for Chr. Hvidts plass), Kongens gate 
  (mellom Dronningens gate og Storgata) og Thor Dahls gate, samt gatehjørner skal ha publikumsrettet virksomhet i 1. etasje. 
  Ny bebyggelse langs disse gatene og mot gatehjørner skal ha høy 1. etasje.

2.3.5  Kilen S3:
  Reguleringsplan for Kileområdet vedtatt av bystyret 28.06.2001 legges til grunn for videre detaljregulering av området.

2.4  Råstoffutvinning

2.4.1  Nåværende område for råstoffutvinning:
 a) Området for pukkverkdrift og virksomhet knyttet til driften kan fortsette uten at krav om detaljplan gjøres gjeldene.

 b) Området kan utnyttes til næringsvirksomhet når pukkverksdriften er avsluttet.

2.4.2  Framtidig område for råstoffutvinning:
 a) Område for pukkverksdrift og virksomhet knyttet til driften kan ikke iverksettes før området inngår i en reguleringsplan.

 b) Før pukk kan utvinnes fra området skal det foreligge en plan for gjenfylling og avslutning av nåværende område for 
  råstoffutvinning i 2.4.1.

2.5  Næringsvirksomhet
 a) Områdene kan inneholde formålene kontor, lager og industri.

 b) For produksjons/ håndverksbedrifter/engros kan det etter søknad tillates salg av produkter tilknyttet virksomheten på maks 
  100 m2 salgsflate.

 c) I områdene for næringsvirksomhet skal det være god arealutnyttelse.

 d)  Innenfor område angitt som N1 kan det etableres gårdsbutikk med slakteri og lager. Mot tilgrensende landbruksområder skal det  
  etableres/ opprettholdes en ubebygd buffersone. Grad av utnytting skal ikke overstige BYA = 30 prosent.

Lagersalg av produkter tilknyttet virksomheten kan etter søknad tillates deler av året begrenset til et tidsrom på 14 dager av gangen.
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2.6  Kombinert bebyggelse og anlegg
  Inneholder formålene kontor, lager, industri og forretning.

 a) Med utgangspunkt i vedtatt regional plan for handel og sentrumsutvikling tillates det detaljhandel i følgende ”andre områder for  
  handel” utenfor sentrumssonen (jf. regional plan):

   • Pindsle/ Hinderveien
   • Peder Bogens gate.
   • Skiringssalveien
   • Gokstadveien
   • Hasle
   • Hegna
    • Fokserød nord (kun byggevarer)
   • Danebu

 b) På følgende områder kan det frem til 2018 tillates en samlet økning av bruksareal til handel som følger:

  På Hegna   10000 kvm BRA økning av handelsareal.
  På Pindsle  5000 kvm BRA økning av handelsareal. (Ikke avklart).
  På Fokserød nord 4000 kvm BRA økning av handelsareal kun til byggevarer. (Ikke avklart).
  På Danebu  I henhold til reguleringsplanarbeid jf. punkt 2.6 c)

 c) For det avmerkede området på Danebu gjelder følgende bestemmelser i tråd med vedtatt unntaksbestemmelse i den regionale  
  planbestemmelsen for handel og sentrumsutvikling i Vestfold:

  ”Som unntak fra forbudet mot handelsetableringer langs E-18 åpnes for at Larvik og Sandefjord kommune i samarbeid får  
  anledning til å avsette et område på til sammen 60- 80 daa til formål handel på Danebu. Hensikten med unntaket er å gi 
  mulighet for at det på dette området etableres en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/ landsbasert nedslagsfelt, 
  og uten at dette utvikler seg til et handelsområde med flere virksomheter.

  Dersom unntak skal gis må reguleringsplan fremmes innen fire år fra tidspunkt for Miljøverndepartementets godkjennelse.

  Følgende forhold må sikres ved behandling av reguleringsplan og byggesak for den avsatte tomten:

   • At hensikten med unntaket som del av den regionale planen for handel og sentrumsutvikling vurderes å være oppfylt.
   • At det blir etablert god kollektivdekning til området.
   • At en effektiv arealbruk blir lagt til grunn”.

  Lokalisering og omfang av handel skal avklares i reguleringsplanen.

 d) På følgende områder kan det også tillates etablert trenings- og fritidsaktiviteter:

   • Peder Bogensgate
   • Skiringssalveien
   • Gokstadveien
   • Hasle
   • Hegna
   • Pindsle/Hinderveien

 e) For produksjons/ håndverksbedrifter/engros kan det etter søknad tillates salg av produkter tilknyttet virksomheten på maks 
  100 m2 salgsflate.

 f) For følgende områder avsatt til framtidig områder for kombinert bebyggelse og anlegg kan det også tillates boliger: 
  Heimdal, Peder Bogensgate, deler av Pindsle og Thorøya.

Lagersalg av produkter tilknyttet virksomheten kan etter søknad tillates deler av året begrenset til et tidsrom på 14 dager av gangen.
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Retningslinjer som skal ligge til grunn for etablering av ny detaljhandel.

 1. Dersom handelsbedrifter med et plasskrevende konsept søker etablering i Sandefjord utenfor sentrum,vil kommunen primært  
  prioritere at etableringene skal legges til Kilen og Hegnaområdet. På Pindsle kan det også på bestemte vilkår knyttet til 
  opparbeidelse av nødvendig infrastruktur tillates noe mer detaljhandel.

  For etablering av ny detaljhandel på Hegna skal nedre grense for bruksareal pr. virksomhet være 1200 kvm BRA.

  For etablering av ny detaljhandel på Pindsle skal nedre grense for bruksareal pr. virksomhet være 2000 kvm BRA.

 2. Viktige forutsetninger for slik etablering vil være krav til parkering og trafikksystem samt at virksomheten ikke vil være til 
  vesentlig sjenanse for annen virksomhet i området.

 3. Samlet bruksareal til detaljhandel innenfor ett bygg bør ikke overstige 3000 kvm. Planer som medfører større bruksareal til 
  handel i ett bygg, bør behandles gjennom en ordinær reguleringsplanprosess.

 4. Nybygg med større areal enn 1000 kvm til detaljhandel bør behandles som reguleringsplan.

 5. Ved etablering av detaljhandelsvirksomhet på større bruksarealer enn 3000 kvm i ett bygg, bør det vurderes å kreve at 
  forutsetninger for de varetyper som skal selges, tinglyses som et hefte på eiendommen.

 6. Planer om å etablere tradisjonell dagligvarehandel på disse næringsområdene, bør som hovedregel behandles som 
  reguleringsplan.

3  Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) (PBL § 11-11 jf § 11-7, nr 5)

3.1  Lokalisering av landbruksbebyggelse (pbl § 11-11 nr. 1 og 4)
 a) Ny landbruksbebyggelse tillates ikke plassert på dyrka mark der det finnes bedre alternativ lokalisering på eiendommen.

 b) Plassering skal tilpasses kulturlandskapet og avklares i samsvar med naturmangfoldloven.

 c) Ny landbruksbebyggelse tillates ikke oppført innenfor 100-metersbeltet langs sjø- og vassdrag der det finnes alternativ 
  lokalisering på eiendommen.

3.2  Helårsbebyggelse i LNF (pbl § 11-11, nr. 2)
  Godkjent helårsbebyggelse utenfor 100- metersbeltet og strandsonen er vist som ringer i kommuneplankartet.

 a) Endring, tilbygg og påbygg av bestående godkjent helårsbebyggelse i LNF-området utenfor 100-metersbeltet mot sjø og 
  vassdrag samt tilliggende frittliggende anneks, boder og garasjer som ikke skal benyttes til beboelse, kan tillates etter søknad  
  hvis dette ikke er i strid med viktige landskaps- og naturvernhensyn samt hensynet til vern av vesentlige kulturminner. Dette 
  gjelder også riving og gjennoppføring ved brann.

 b) Utbyggingen må videre være løst på en etter kommunens vurdering estetisk tilfredsstillende måte. Det skal her bl.a. tas 
  hensyn til omgivelsene hva gjelder form, farge, plassering og størrelse. Tiltaket skal ikke være dominerende i landskapet og ta  
  hensyn til bl.a. silhuettvirkning og terrengtilpasning. Tiltaket skal ikke medføre vesentlige ulemper for bruken av nærliggende  
  eiendommer. Tiltaket må ikke vanskeliggjøre en annen mulig framtidig arealbruk, eksempelvis som byggeområde eller som veigrunn.

Dispensasjon til ny helårsbebyggelse i LNF kan vurderes tillatt dersom vilkårene i plan- og bygningslovens kapittel 19 er oppfylt. Dersom 
vilkårene for å gi dispensasjon foreligger, skal kommuneplanens utfyllende bestemmelser legges til grunn. Tekniske anlegg, areal til leke- ute-
oppholdsarealer, elektrisitetsforsyning og annen energiforsyning, trafikksikkerhet, kommunikasjon, skolekapasitet samt andre nødvendige 
samfunnstjenester må vurderes før dispensasjon kan gis. I tillegg må bebyggelsen etableres som en fortetting til eksisterende boligbebyggelse 
med husklynger på minimum 3 hus, og hvor avstand mellom hovedhusene er maksimalt 50m og kan anses som et positivt supplement til 
eksisterende bebyggelse.
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4  Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 11-11 jf § 11-7, nr 6)

4.1  Brygger (inkludert tilhørende installasjoner på land) (pbl § 11-11 nr 3)
 a) Nye brygger eller utvidelse av eksisterende brygger/fellesbrygger tillates ikke med mindre dette er hjemlet i kommuneplan eller 
  reguleringsplan.

 b) Vedlikehold av eksisterende godkjente brygger tillates og kan ved søknad erstattes med ny brygge av samme størrelse og 
  utforming, eller ny brygge med en plassering og/eller utforming som på en bedre måte tar hensyn til landskap, natur og friluftsliv.
  
Kommunen kan vurdere å gi tillatelse til dispensasjon fra pbl § 1-8 for nye brygger og andre lignende innretninger utenfor fastsatt bygge-
grense når dette fører til sanering/samling av eksisterende innretninger slik at allmennhetens ferdsel forbedres, eller for å bevare et mest 
mulig uberørt landskap.

4.2  Småbåthavner (pbl § 11-11, nr. 3 og 4)
 a) Formålet omfatter større godkjente småbåthavner og fellesanlegg/brygger inkludert tilhørende installasjoner på land.

 b) Mindre endringer kan tillates innenfor formålsgrensen som er lik byggegrense.
 

4.3  Friluftsområde/idrettsanlegg i sjø (pbl § 11-11, nr 3)

  I området avsatt til friluftsområde/idrettsanlegg i sjø (robane) kan det settes ut bøyer/markeringer i forbindelse med 
  arrangementer.

4.4  Tiltak i sjø (pbl § 11-11, nr 3)
 a) Det tillates ikke etablering av nye kunstige sandstrender eller påfylling av ikke-stedegen sandtype, på land eller på bunn der slik 
  tillatelse ikke tidligere er gitt.

 b)   Tiltak i sjøen som hindrer allmennhetens rett til ferdsel er ikke tillatt.

4.5  Tiltak nær vassdrag (pbl § 11-11, nr 5)

 a) Langs vassdraget Goksjø fastsettes en byggegrense på 100 meter fra vassdragskant. Unntatt er områder avsatt til grønnstruktur 
  langs Goksjø der byggegrense går ned til vassdragskant.

 b) Langs andre vassdrag fastsettes en byggegrense på 20 meter fra vassdragskant.

Vegetasjon som er viktig for å unngå erosjon i vassdrag skal i størst mulig grad beholdes.

5  Bestemmelser til hensynssoner (pbl § 11-8)

5.1  Sikring, støy og faresoner (pbl § 11-8 a))

5.1.1.   Støy

Gule og røde støysoner i iht. T- 1442 for flyplass, veg, jernbane og skytebaner er vist på hensynssonekart.

 a) I de røde sonene skal det som hovedregel ikke etableres ny eller gis tillates til utvidelse av eksisterende støyfølsom bebyggelse.   
  I de gule sonene kan det oppføres ny eller gis tillatelse til utvidelse av eksisterende støyfølsom bebyggelse dersom det 
  kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

 b) Det kan kreves en støyfaglig utredning ved søknad om etablering av ny støyfølsom bebyggelse eller utvidelse av eksisterende 
  innenfor gul eller rød støysone, for en eller flere støykilder. Støyfaglig utredning skal utføres etter retningslinjene i T-1442.

Der støysoner fra ulike støykilder overlapper skal notat datert 5. januar, (Rieber Prosjekt AS) legges til grunn ved den støyfaglige utredningen.

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER



60

5.1.2  Flom (H320)
 a) Innenfor område angitt som faresoner flom skal bygningskonstruksjoner ikke oppføres lavere enn kote + 2,5 moh. Dersom 
  bygningskonstruksjoner skal plasseres lavere enn kote + 2,5 moh, må det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse med tanke på 
  mulig springflo. Det må i denne analysen framgå hvilke risikoreduserende tiltak som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende 
  sikkerhet etter loven.
 
5.1.3 Kvikkleireområder og skredfare i bratt terreng (snø, stein, jord) (H310 og H390)

 a) Kvikkleireområder og sone ved Unnerbergbekken (H310):
  Innenfor områder angitt som faresone kvikkleire skal det utføres geotekniske undersøkelser før tiltak iverksettes. Dette gjelder  
  også terrengmessige inngrep som er unntatt søknadsplikten etter plan- og bygningsloven § 20-1.

 b) Tiltakshaver har kontinuerlig ansvaret for oppfølging og gjennomføring av geotekniske tiltak, slik at sikkerheten til enhver tid er 
  ivaretatt. Det skal foreligge dokumentasjon på at den geotekniske stabiliteten i området som helhet er tilstrekkelig, herunder 
  muligheten  for at området kan inngå i et skred som utløses i naboarealene. Det vises til NVE sine retningslinjer nr 2/2011 Flaum 
  og skredfare i arealplanar eller etterfølgende versjoner av denne.

 c) For mindre byggetiltak kan det gis unntak fra kravet om geoteknisk undersøkelse dersom tiltakshaver kan legge frem en 
  tilfredsstillende begrunnelse som viser at tiltaket ikke vil ha negativ påvirkning på stabilitetsforholdene.

 d) Hensynssoner bratt terreng (H390) viser mulige løsne- og utløpsområder snø, stein, jord. Innenfor sonene kan det kreves 
  geotekniske undersøkelser før det gis tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6. Utredningens omfang skal vurderes 
  opp mot tiltakets omfang og graden av fare.

5.2  Sone med særlige hensyn (pbl § 11-8 c)

5.2.1  Sone med særlige hensyn til friluftsliv (H530)
Områder avmerket med hensynssone friluftsliv har, i tillegg til viktige landbruksinteresser, også stor verdi for friluftsliv. Ved lokalisering og 
utforming av tiltak i disse områdene skal hensynet til friluftsliv ivaretas så fremt dette ikke er i konflikt med landbruks- og næringsinteresser.

I nye områder for bebyggelse og anlegg bør det, i forbindelse med reguleringsplan, sikres sammenhengende grønnstruktur innenfor området.

5.2.2  Sone med særlige hensyn bevaring av naturmiljø (H560)
Innenfor områder angitt som hensynssone bevaring av naturmiljø gjelder følgende retningslinje: Ved lokalisering og utforming av tiltak bør 
hensynet til områdets verdi for naturmangfold tillegges særlig stor vekt og konsekvenser for biologisk mangfold være tilstrekkelig vurdert.

5.2.3  Sone med særlige hensyn bevaring av kulturmiljø (H570)
Innenfor områder angitt som hensynssone bevaring av kulturmiljø bør det ikke tillates nye tiltak eller tilrettelegging for endret bruk før konse-
kvensene, herunder de landskapsmessige konsekvenser, før det aktuelle kulturmiljø er tilstrekkelig vurdert.

5.2.4  Sone med særlig hensyn til landskap. (H550)
Innenfor områder angitt som hensynssone landskap gjelder følgende retningslinje:
Ved lokalisering og utforming av tiltak bør hensynet til områdets landskapsmessige verdi tillegges særlig vekt.
 

5.3  Båndlagte områder (pbl § 11-8 d))

5.3.1  Forminner
  Områder båndlagt etter lov om kulturminner er vist på kommunens kartside: http// kart2.nois/sandefjord

  Søknad om tiltak innenfor eller nært inntil områder båndlagt etter lov om kulturminner kan ikke vedtas etter plan- og bygnings-
  loven før saken er behandlet av kulturminnemyndigheten.
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5.3.2  Båndlagt etter naturmangfoldloven (H720)
  Områder som er fredet etter naturmangfoldloven er vist som båndlagte områder.

 a) Bruk og vern av områdene styres av de respektive områdenes lokale forskrift.

5.3.3  Båndlegging for regulering (H710)
 a) Samferdsel nye veitraseer. Ny fv 305 til Kodal, Ringvei i området Nilsesvingen jernbaneundergangen Hasle, og trase mellom 
  Nilsesvingen og Tassebekk er båndlagt i påvente av reguleringsplan. Innenfor båndleggingssonene H710_1 - H710_3 kan det  
  ikke gjennomføres tiltak som kan vanskeliggjøre eller fordyre planlegging og utbygging av ny vei.

5.4  Krav om felles planlegging for flere eiendommer (H810) (Pbl § 11-8 e)
  Før det gis tillatelse til tiltak innenfor områdene H810_1 (Høgenhall) og H810_2 Sørby/ Virik), skal det foreligge 
  områderegulering.

5.5  Forholdet til eldre reguleringsplaner (Pbl § 11-8 f)

5.5.1  Reguleringsplaner listet opp under gjelder sammen med kommuneplanen, men bestemmelsene om utforming og utnytting i 
  kommuneplanens utfyllende bestemmelser pkt. 2.1 erstatter vedtatte reguleringsbestemmelser for disse planene.

 19310001 - Framnesområdet
 19400001 - Framnesområdet idrettsplass 
 19470001 - Breidablikk-Sverstad
 19510001 - Laskenområdet
 19510002 - Hasle
 19520002 - Bugårdsområdet
 19540002 - Mosserød
 19540004 - Kolonihaven
 19580006 - Skaustubakken
 19590003 - Mosserød-Hovland 
 19600006 - Tangen Buer 
 19630003 - Nordre Lunden 
 19630004 - Hauanåsen
 19640001 - Nygårdsområdet nord for Nygårdsveien 
 19640002 - Kapteinløkka (pkt. 6 og 7 overstyres)
 19650001 - Lasken
 19650003 - Mo
 19660001 - Krokemoveien vest for Grubbestadveien 
 19660003 - Sommerro
 19660005 - Hasle-Hovland-Breidablikk 
 19660006 - Øvre Hasle
 19670001 - Åbol
 19690001 - Nygårdsområdet syd for Nygårdsveien 
 19710001 - Virik
 19720002 - Lunden Aldershjem pensjonistboliger 
 19730002 - Lingelemv.-Trollv.-Legdåsv.
 19750005 - Øvre Hasle, 47/9,108,46/10,16
 19760003 - Buer
 19780004 - Lofterød og Granholmen, området mellom 
 19790008 - Åsly
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5.5.2  Reguleringsplaner eller deler av reguleringsplaner listet opp under skal fortsatt gjelde foran kommuneplanen. Områdene er vist 
  som hensynssoner på baksiden av trykt plankart samt på kommunens kartside jf. 11-8 f.

 19760009 - Varden del 1-2-3-4 
 19810009 - Svartås, endring barnehage, 
 19840003 - Adventistsamfunnet
 19860003 - Gokstadskogen
 19920001 - Prommestad gnr. 105 bnr. 250
 19950001 - ”Åbolsaga” gnr. 38 bnr. 17 mfl. 
 19950009 - Lasken 41/272 m.fl.
 19960004 - Krokenskogen, endring Felt B 14 149/8 
 19960007 - Vestbyen, 165/138, m.fl.
 19980001 - Stadiontunet, 42/303, m.fl. 
 19980004 - Granasne, 113/216, 391, 392, m.fl
 19980006 - Øvre Laskenvei 28, gnr. 162, bnr. 139 m.fl.
 20000003 – Haga, gnr, 113, bnr. 85 og 114, bnr. 11 m.fl. 
 20000005 - Glassmesterløkka 39/108
 20020018 - Kamfjordjordet gnr. 116, bnr.140 M.FL. 
 20020021 - Fjellvik
 20030012 - Mo Nordre, Sandefjord blomster og hagesenter, 
 20030007 - Skiringssalsveien 9 og 9A
 20060004 - Skytebane ved Fokserød 
 20060010 – Anilla
 20070010 - Hystadveien 11 og 13
 20080009 - Hystadveien 189
 20100003 - Moveien 111 og 113
 

5.5.3  Reguleringsplaner listet opp under gjelder sammen med kommuneplanen. I planene er det områder og/ eller enkeltbygninger som  
  er regulert til spesialområde bevaring,

 19790006 - Skiringss.v,Dronn.gt,Landst.gt,Sfj.v
 19790007 - Landst.gt,Dronn.gt,Hjertn.pro,Sfj.v 
 19820001 – Bjergata, nedre del
 19820001 - Grønli
 19960007 - Vestbyen, 165/138, m.fl. 
 19990004 - Kvartal 40, gnr. 173, bnr. 155
 20000010 - Dronningensgt. Kongensgt Kirkegt. Rådhusgt. 
 20020005 – Hjertnespromenaden
 20020016 – Hvaltorvet
 20040008 - Kvartal 69
 20090008 - Møllersgate, Jernbanealleen, Stocfleths gate, Landstads gate
 
5.5.4  Øvrige reguleringsplaner gjelder sammen med kommuneplanen. Der detaljer i reguleringsplanen viser formål som naturlig hører til 
  hovedformålet som for eksempel større grønnstrukturer, fellesarealer til lek og opphold, parkering, interne veier i boligområder 
  eller parkbelter/buffersoner i næringsområder, gjelder disse detaljene foran kommuneplanen.
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HANDLINGSDELEN
I følge § 11-1 i plan- og bygningsloven skal kommuneplanen også omfatte en 
handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i de fire påfølgende år. 
Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 vil inngå i handlingsdelen. 
I tillegg til de tiltak og oppgaver som er konkret angitt i økonomiplanen eller ikke 
er presisert i kommuneplandokumentet, forutsettes det gjennomført følgende 
tiltak i perioden 2014-2017:
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Skole og barnehage

 • Gjennomføre videreutdanning innen matematikk for 
  lærere 5-10 trinn
 • Gjennomføre videreutdanning innen klasseledelse
 • Fortsette med masterprogram innen skoleledelse
 • Rekruttere skoleledere med minimum rektorskole
 • Forplikte nytilsatte ledere til å ta fullt masterprogram 
  dersom de ikke har dette fra tidligere
 • Gjennomføre profesjonsutvikling av lærere innen 
  matematikk på ungdomstrinnet
 • Sikre veiledning/mentorordning av alle nytilsatte ledere 
  og lærere
 • Sikre kunnskapsbasert vurdering av elevene gjennom  
  innføring av forskningsbaserte tester og kartlegginger  
  for å kunne tilrettelegge og målrette opplæringen for  
  den enkelte elev
 • Gjennomføre en tettere samhandling med videregående  
  opplæring
 •  Foreta en omfattende kvalitetssikring av fagplaner for  
  alle årstrinn, slik at elevenes opplæring er i tråd med  
  kompetansemål og kommunens satsingsområder
 • Utarbeide kommunal leseopplæringsplan for den første  
  og andre leseopplæringen i samarbeid med anerkjente  
  lesesentra
 • Sikre elevenes utbytte av opplæringen ved at under-
  visningen organiseres på en hensiktsmessig måte
 • Sikre bruk av kvalitetssikrede læringsressurser 
  Gjennomgang av eksisterende og sentral styring av 
  nyanskaffelser 
 • Innføre internkontrollsystem for å sikre elevenes rett til 
  opplæring i tråd med lov og forskrift 
 • Sikre at elevene og deres foreldre får jevnlige tilbake-
  meldinger om sin læring og opplever høye forventninger 
  til sin læring
 • Heve kompetansen i barnehagene gjennom språkkurs. 
 • Innføre av egnede observasjonsmetoder for å kunne 
  tilpasse aktivitetene til barns forutsetning for å mestre.
 • Innføre flere rutiner og oppfølging av vedtatt planer og  
  strategier
 • Gjennomføre en sterkere språkstimuli og tett oppfølging  
  av barns før-matematiske forståelse
 • Bedre samhandlingen mellom barnehage/skole/foreldre  
  om skolestartere
 • Utarbeide plan for fremtidig skolestruktur

Forebyggende arbeid, helse og omsorg

Delmål 1 og 9:
 • Omgjøre dobbeltrom til enkeltrom på Nygård 
 • Utrede en videre utvikling av Nygård bo- og behand-
  lingssenter
 • Etablere bemannede botiltak til mennesker med 
  funksjonshemming
 • Utrede hvordan kommunen kan tilrettelegge og 
  stimulere etablering av et hensiktsmessig boligkom-
  pleks/servicesenter basert på privat drift 

 • Planlegge fremtidig kapasitetsøkning på heldøgns 
  omsorgsplasser
 • Optimalisere dagtilbudet til mennesker med ervervet 
  hjerneskade
 • Sikre nødvendig kapasitet i dagtilbud for mennesker 
  med funksjonshemming
 • Rullere boligsosial handlingsplan
 • Videreutvikle utviklingssenteret som et strategisk 
  virkemiddel for hele etaten
 • Igangsette et prosjekt for utprøving av ulike velferds-
  teknologiske løsninger

Delmål 2 og 3:
 • Lage pasientforløp for diagnosegruppene kols og 
  hjerneslag 
 • Etablere lokalmedisinsk senter 
 • Stimulere til et fremtidsrettet og forebyggende 
  rehabiliteringstilbud på lokalmedisinsk senter
 • Gjennomføre prosjekt ”Styrket samarbeid hjemme-
  tjenesten og fastleger”
 • Optimalisere kapasitetsutnyttelsen i rehabilitering, 
  korttid og hjemmetjeneste
 • Etablere opptrappingen av øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
  som et prosjekt

Delmål 4
 • Bidra til forsterket tverretatlig samarbeid 
 • Gjennomføre handlingsprogrammet ”God oppvekst  
  2010-2018” 
 • Kartlegge behov, kompetanse og tjenestetilbud innenfor  
  området psykisk helse barn og unge 0-18 år
 • Øke kapasiteten på frisklivsgrupper for barn/unge

Delmål 5:
 • Prøve ut ”Best hjemme” - Sandefjords modell for 
  innføring av hjemmerehabilitering
 • Utvikle råd- og veiledningstjenester knyttet til tekniske 
  og økonomiske virkemidler slik at flest mulig kan bo 
  hjemme
 • Sikre videre deltakelse i ”Lyst på livet”
 • Få innvandrerungdom i arbeid gjennom prosjektet
  ”Ny sjanse”
 • Sette vilkår ved utbetaling av sosialhjelp for arbeidsfør 
  ungdom 
 • Gjennomføre prosjektet med arbeidstreningsplasser 
  ”Arbeid først”
 • Gjennomføre prosjektet med individuell jobbstøtte til 
  unge med psykiske helseproblemer ” VIPS” 
 • Gjennomføre prosjektet ” Housing first”- ny metodikk 
  for oppfølging av de vanskeligst stilte på boligmarkedet.
 • Hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet ved å 
  gjennomføre prosjektet ”Fra leie til eie

Delmål 6: 
 • Etablere et prosjekt for å videreutvikle samarbeidet med  
  pårørende og frivillige
 • Etablere fellesarenaer for tjenesteutøvere og pårørende
 • Delta i videreutvikling av IKT-basert trygghetsnett 
  for pårørende
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 • Tilby pårørendeskole/veiledning eventuelt i samarbeid  
  med brukerorganisasjonene 
 • Inngå samarbeidsavtaler med aktuelle frivillige 
  organisasjoner
 • Synliggjøre muligheter for frivillig innsats på kommunens  
  seniorkurs
 • Etablere nettshopping for frivillige tjenester

Delmål 7: 
 • Synliggjøre etaten som en attraktiv arbeidsplass
 • Øke stillingsstørrelser for deltidsansatte
 • Rekruttere minoritetsspråklige
 • Øke antall språk- og arbeidstreningsplasser 
 • Rekruttere flere menn
 • Stimulere til videreutdanning/kompetanseheving slik at  
  ansatte er kvalifisert for oppgavene
 • Gjennomføre etikkteateret ”Torbjørn”

Delmål 8: 
 • Følge opp handlingsplanen for introduksjonsarbeidet  

Kultur og fritid

 • Revidere kommunens strategiske kultur og fritidsplan
 • Ferdigstille en flerbrukshall i Bugården
 • Søle gjennomført en rehabilitering og oppgradering av  
  Hvalfangstmuseet
 • Rehabilitere og videreutvikle alle idrettsanlegg som  
  muliggjør varierte idrettsaktiviteter
 • Fastsette premisser for fortsatt campingvirksomhet på  
  kommunens friområder
 • Rehabilitere byens fontener
 • Rehabilitere lekeplasser
 • Søke etablert en sammenhengende strandpromenade  
  fra Stub til Kilen
 • Utarbeide plan for videre utvikling av Hesteskoen med  
  tilknyttet bystrand
 • Utarbeide plan for sikring av grønne områder for 
  friluftsliv og rekreasjon.
 • Revidere kommunens friluftsmelding
 • Vurdere muligheten for å etablere et nytt litteraturhus-
  bibliotek på havneområdet/Tivolitomta
 • Videreutvikle Hjertnes kulturhus som kulturarena og  
  konferansesenter inkludert uteamfiet
 • Søke etablert en ny privat kino mellom Hjertnes og 
  Park Hotell
 • Utvikle ordninger som stimulerer til økt deltagelse i  
  foreningslivet og i kulturlivet for barn og unge

Kommunalteknikk, planoppgaver og klima

Vannforsyning: 
 • Ferdigstille plan for vann, avløp og vannmiljø
 • Ferdigstille lekkasjeplan
 • Revidere spyleplan
 • Rehabilitere og utskifte ca 14 km eldre vannledninger
 • Ferdigstille hovedvannforsyning VIV – Midtås
 • Oppstart utvidelse høydebasseng Midtås

 • Sammenkoble ledningsnett med nabokommuner
 • Gjennomføre tiltak for å redusere tap av vann i 
  ledningsnettet

Avløp:
 • Utvikle simuleringsprogram for avløpssystemet
 • Utarbeide flomplan
 • Gjennomføre og avslutte tiltak Rukla i hht gjeldende  
  saneringsplan avløp
 • Rehabilitere og skifte ut ca 18 km eldre avløpsledninger
 • Fjerne feilkoblinger og redusere tilførsel av fremmed-
  vann i ledningsnettet
 • Sanere utslipp spredt bebyggelse
 • Starte ombygging og utvidelse av RA Enga

Renovasjon:
 • Utvikle renovasjonsordningen i hht vedtatt avfallsplan  
  og myndighetskrav
 • Ombygge og utvide Kastet gjenvinningsstasjon 

Vei ,trafikk og andre planoppgaver:
 • Revidere transportplanen
 • Utarbeide plan for vei- og gatebelysning
 • Utarbeide plan for parkering i sentrum
 • Videreføre arbeidet med ”Sykkelbyen Sandefjord”
 • Utvikle sykkelveinettet i hht vedtatt hovedplan sykkel
 • Bygge gang/sykkelvei langs Framnes- og Vesterøyveien
 • Ferdigstille Ringveien i Gokstadområdet
 • Utbedre og ombygge vei- og gatebelysning i sentrum og  
  øvrige  kommunale veier
 • Vurdere muligheten for opparbeidelse av flere 
  parkeringsplasser i fjell eller parkeringshus. 
 • Utarbeide en planvurdering av konsekvensene ved ulike  
  byggehøyder i ulike deler av sentrum

Klima og energi:
 • Revidere Klima- og energiplanen
 • Revidere ENØK-planen
 • Ferdigstille miljøsertifisering av kommunens virksomhet
 • Bidra til tilstrekkelig antall ladepunkter for el-kjøretøyer i  
  sentrum
 • Knytte aktuelle deler av kommunens bygningsmasse til  
  fjernvarmeanlegget
 • Fase ut 10 oljefyrte varmeanlegg som grunnvarme i
   kommunale bygg
 • Gjennomføre ENØK-tiltak i hht gjeldende plan
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