


Agenda

1. Bakgrunn for kommuneplanarbeidet

2. Presentasjon av planforslaget
• Samfunnsdelen og bærekraftsmålene

• Arealdelen - hovedtrekk

• Handlingsdelen

3. Framdrift, høring og spørsmål



Kommuneplan 

• Kommunens øverste styringsdokument

• Grunnlag for annen planlegging i kommunen

• Retning for ønsket utvikling

• Består av samfunnsdel, arealdel og handlingsdel



Forankring underveis

Møter med formannskapet som politisk 
styringsgruppe for kommuneplanen

Møter med innbyggerne



Oppgaver og avklaringer underveis

• https://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/strategi-og-samfunn/kommuneplan1/#heading-h3-5

https://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/strategi-og-samfunn/kommuneplan1/#heading-h3-5


Visjon





Sentrale oppgaver

• 32 oppgaver fra planprogrammets kapittel 4

• Visjon og identitetsskapende arbeid

• Mål og strategier. Blant annet for kommunens tettsteder.

• Nye arealstrategier

• Næring og næringsutvikling

• Vurdere egnetheten til arealene i boligreserven

• Fortetting – hvor og hvordan?



Sammenhenger

individ - samfunn
lokalt - globalt



Samfunnsdel

• Visjon

• Mål

• Status

• Muligheter og utfordringer

• Arealstrategi



Planens oppbygging



Status



Mål



Muligheter og utfordringer



By- og tettstedsutvikling
FSK-sak 233/18: 
«Tettstedsutvikling for 
stedene Høyjord, 
Fossnes/Arnadal, Andebu, 
Kodal, Melsomvik og Stokke 
foreslås som en oppgave i 
kommuneplanens 
handlingsdel. 
Nærmiljøutvalgene inviteres 
til å delta i prosessen. (…)» 



By- og tettstedsutvikling

• Det bør jobbes strategisk på flere områder for å oppnå planlagt 
tettstedsutvikling 

• Kodal og Arnadal har store boligreserver – ikke nok alene til å 
skape  utvikling

• Identitetsbasert utvikling – samarbeid med NMUene for å beskrive 
og kartlegge kvaliteter og utfordringer på stedene

• Anbefaling: Følges opp med forslag til retningslinje – 8 års frist 
for utvikling etter omdisponering



Arealdel - hovedtrekk



Arealdelen

• Arealdelen skal gi sammenheng mellom framtidig 

samfunnsutvikling og arealbruk

• Oppgavene beskrevet i planprogrammet, vedtatt av FSK i april

• Arealstrategiene, vedtatt av FSK i juni 

• Kart og bestemmelser – juridiske bindende fra juni 2019

• Alle arealer har et formål med tilhørende bestemmelser

• Planbeskrivelsen er viktig: Redegjør for alle endringer



Arealstrategier



Sentrale oppgaver og tematikk
• Fokus på samordning av de tre tidligere kommuneplanene. Ulike vurderinger.

• Særlig fokus på næring

• Strategisk næringsplan, Næringsutredning (Rambøll), Handelsanalyse (InsightOne), nye arealer

• Vurdering og konsekvensutredning av arealinnspill

• Boligfortetting

• Implementere diverse underlagsdokumenter og fagutredninger

• Klima/energiplan, parkeringsstrategi, TS-plan, samferdselsvurderinger med mer 

• Samordne og oppdatere diverse temakart



Organisering

• 7 temagrupper

• Bestemmelser og retningslinjer

• Gjennomgang gamle reguleringsplaner

• Samferdsel, klima/miljø, parkering, vann/avløp

• Grønnstruktur, friluftsliv, natur, landbruk

• Næring

• Fortetting og kulturmiljø

• Støy og fareområder 



Viktige grep bolig

• Kartlegging av boligreserven

• Dyrka/dyrkbar mark

• Reguleringsstatus

• Boligreservens geografi

• Grunneiersamtaler

• Innspillsvurderinger og justeringer

• Ca. 300 - 500 boliger

• Fokus på fortetting og styrking av 

eksisterende by, tettsteder og lokalsentre



Viktige grep bolig

• By og tettstedsutvikling
• Sandefjord, Stokke, Andebu, Kodal, Høyjord, Arnadal og Melsomvik
• Funn: Store arealreserver i Kodal og Fossnes/Arnadal
• Strategisk arbeid blir viktig

• Fortetting og bevaring
• 3 soner i og rundt Sandefjord by
• Kvartalsvis utvikling i Stokke
• Fortettingssone rundt Andebu sentrum

• «Jordvernsvedtaket»

• Utdypende gjennomgang i HMP på onsdag 
• Arealer ut og inn
• Plankravet
• Utviklingsfrist
• Fortettingsprinsipper



Viktige grep næring

• Næringsplan: 
• Satse på sentrum og Fokserød/Torp

• Videreutvikle eksisterende områder, f.eks. Borgeskogen

• Behovskartlegging

• Næringsutredning Rambøll
• Anbefaler satsing på kontorer og tjenesteyting i 

sentrumsområdene og randsonen (i SFJ)

• Kommunen har næringsreserver på Sukkeskogen, Hauganområdet, 
Borgeskogen, Fokserød vest, Kullerød syd, Skolmerød og 
Danebuåsen

• Innspillsrunde (16 innspill)



Forslag til nye næringsarealer

• Torp øst: Næring på kommunaleiet areal + 
stor hensynssone
• Ca. 2 215 dekar. Spent på høringen

• Borgeskogen øst, ca. 110 dekar



Forslag handel og kontor

• Handel: Konsekvenser for Sandefjord sentrum utredet
• 3 scenarier, 15 000 m2
• Tap av 3300 – 4500 kunder, omsetningsnedgang på 90 – 136 

millioner 

• Anbefaling handel
• +7 500 m2 på Pindsle
• Det er en handelsreserve (ca. 5000 m2) på Hegna

• Kontor: Foreslås tillatt i 14 områder + 
sentrumsområdene
• Mye sentrumsnært
• Fokserød/Kullerød
• Torp
• Sundland



Viktige grep samferdsel/teknisk infrastruktur

• Kodalveien, både og

• Omkjøringsvei Stokke ut

• Nye prioriteringer Gang/sykkel

• Helhetlig plan Pindsle

• Kollektiv: Ny trafikkplan VKT

• Havn og jernbane: Neste rullering



Viktige grep natur og grønnstruktur

• Massedeponier: 3 arealer + veileder

• Jordvern: «Frys» i utbygging på dyrka mark

• Ny bydelspark Kilen

• Byromsanalyse (ikke ferdig). Realisering av gode intensjoner. 

Aktuelle lekeplasser og byrom utpekt. 

• Spredt bebyggelse i LNF

• 4 nye temakart, medvirkning



Øvrige grep
• Kulturminner og miljøer

• Sjø og vassdrag
• Samordning av byggegrenser mot vassdrag
• Natur og friluftsområder i sjø og fiskeplasser
• Utvidelse båthavn Engø

• Off./priv. tjenesteyting
• Lite nytt. Utvidelse Haukerød iht. plan
• Areal til mulig storfengsel ved Borgeskogen beholdes

• Nytt høydebasseng, to lokaliteter på høring

• Nye temakart støy og fare

• Bestemmelsesendringer klima/energi, klimatilpasning og parkering



Neste prosess

Denne rulleringen:

• Kort tid

• Mye godt samfunnsdelsarbeid

• Fokus på samordning arealdeler

• Planstrategi etter valget 2019. 
• Torp, fergelokalisering, bystrategi, skoler 

og barnehager, småbåthavnutredning, 
ny jernbanestasjon og 
utviklingsmuligheter, tettstedsutvikling 



Kart og informasjon

• www.sandefjord.kommune.no/kommuneplan

• Vi kommer på Youtube!

• Kart vedlagt saken, kartplott til gruppeledere

• Det jobbes med smarte kartløsninger til høringen

http://www.sandefjord.kommune.no/kommuneplan


Handlingsdel

• Handlingsdelen konkretiserer handlingsmål og tiltak knyttet til 
samfunnsdelens visjoner, strategier og mål.

• Viser kommunens prioriteringer i perioden

• Hvilke tiltak og oppgaver som skal utføres for å nå målene som er satt 
i samfunnsdelen og arealdelen



Handlingsdel – videre arbeid

• Hvilke handlingsmål/strategier/tiltak 
foreslås for å nå målene?

• Fordeling av tiltak/oppgaver

• Planens oppbygging er forberedt på 
endring av prioriterte bærekraftsmål



Høring og veien videre



Tidslinje – forslag til framdrift
Uke 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Politisk Råd Ut-
valg

FSK KST

Høring 
k-plan

Utsend-
else

bearbei
delse

Hand-
lingsdel

Politisk FSK KST

Utsend-
else

Med-
virkning

Ferie



Høringsdokumenter
• Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse

• Prinsipplan for fortetting Stokke

• Fortettingsstrategi for Sandefjord by

• Næringsutredning (Rambøll)

• Handelsanalyse (InsightOne)

• Temakart

• KU av arealinnspill

+ Diverse underlagsdokumenter og fagutredninger

OBS! Alle uttalelser og arealinnspill er kommentert i egne dokumenter



Forslag til informasjon i høringsperioden
4 folkemøter i januar 2019

1. Tema boligfortetting og bevaring

2. Tema næring/handel/kontor

3. Tema stedsutvikling i Andebu, Kodal og Høyjord 

4. Tema stedsutvikling i Stokke, Melsomvik og Fossnes/Arnadal 

• Eget møte med interesseorganisasjoner om tema LNF

• Elevråd og ungdomsråd inviteres særskilt

• Deltakelse på andre møter etter invitasjon




