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INNLEDNING 
I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen konsekvensutrede aktuelle arealinnspill 

som grunnlag for politisk behandling om hvorvidt innspillene skal innarbeides i den reviderte 

kommuneplanen, og som grunnlag for nærmere konsekvensutredning, med eventuelle tiltak i 

forbindelse med detaljreguleringen. 

I denne rapporten er totalt 41 områder utredet for mulig endring av arealformål. Noen av disse er 

imidlertid alternative lokaliseringen av ett enkelt tiltak. 15 av de vurderte områdene er fremtidig 

områder for bolig, mens 9 områder er vurdert for næringsvirksomhet, i tillegg er to områder 

vurdert omdisponert fra næringsvirksomhet til handel. Videre er det vurdert 2 områder for 

fritidsbebyggelse, 2 områder er vurdert endret fra bolig tilbake til henholdsvis grønnstruktur og 

LNF og 2 områder for kombinert formål næring og bolig. I tillegg er 2 områder endret i 

forbindelse med mulig justering av sentrumsformål i Andebu, 2 alternative lokaliseringer av nytt 

høydebasseng og fire lokaliseringer for nytt massedeponi.  

I matrisen under finnes nærmere oversikt over de ulike innspillsområdene 

Arealinnspil

l 

Områdenavn Dagens formål Foreslått formål Deka

r 

N04 Husåsen nord LNF Næringsvirksomhet 28 

N05 Husåsen syd LNF Næringsvirksomhet 26 

N10 Tassebekk LNF Næringsvirksomhet 2 

N13 Borgeskogen Tjenesteyting –

fremtidig  

Næringsvirksomhet 100-

150 

N14 Skjelland LNF Næringsvirksomhet 18 

N16 Tassebekk LNF Næringsvirksomhet 32,5 

N17 Natvallkrysset LNF og Veg Næringsvirksomhet 26 

N18 Torp øst Lufthavn Næringsvirksomhet 1585 

N19 Torp sørøst LNF Næringsvirksomhet 690 

H01 Pindsle Industri Forretning 10,5 

H02 Pindsle Industri Forretning 13 

K02 Ranvik brygge Næringsvirksomhe

t 

Kombinert formål 

næring/tjenesteyting/boli

g 

22 
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K03 Framnes Industri/kontor/lage

r 

Kombinert formål 

næring/tjenesteyting/boli

g 

80 

G04 Hunrødstubben Bolig – fremtidig LNF 17 

G05 GØIF/Høgenhall Bolig – fremtidig Grønnstruktur 13 

B05 Krokenveien vest LNF  Bolig 106 

B06 Modalveien LNF Bolig 6,3 

B07 Gloveveien LNF Bolig 13 

B09 Sandkollen LNF Bolig 25 

B10 Åliveien LNF Bolig 5 

B16 Fevangstien LNF Bolig 7,3 

B18 Paradisskogen/Hørd

al 

LNF og boligformål 

– fremtidig 

Bolig og grønnstruktur 9 

B20 Rismyhr syd LNF Bolig 190 

B21 Solnes Næringsvirksomhe

t 

Bolig 3,3 

B23 Frydenbergveien LNF Bolig 29 

B24 Ragnhildrødveien 

vest 

LNF Bolig 17,5 

B28 Sjuestokk LNF Bolig 8,1 

B29 Blåsteinveien LNF Bolig 17 

B30 Helgerødveien LNF Bolig 10,5 

B31 Gryte syd LNF Bolig 50 

S01_1 Andebu sentrum Bolig Sentrumsformål 7 

S01_2 Andebu sentrum Sentrumsformål  Boligformål 16 

SB03 Engø Bruk og vern av 

sjø og vassdrag 

Småbåthavn 8,5 
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VA01_1 Husåsen LNF Andre typer bebyggelse 

og anlegg 

15 

VA01_2 Orerødskogen LNF Andre typer bebyggelse 

og anlegg 

9 

F03 Sundeskogen LNF Fritidsbebyggelse 16,6 

F05 Hagaløkka LNF Fritidsbebyggelse 8,5 

M01 Fokserødskogen Råstoffutvinning - 

fremtidig 

Kombinert bebyggelse 

og anlegg 

440 

M02 Stokke pukkverk Råstoffutvinning Kombinert bebyggelse 

og anlegg 

108 

M03 Korterød/Amundrød LNF og 

næringsvirksomhet 

Hensynssone for 

båndlegging i  

påvente av vedtak etter 

plan- og bygningsloven 

850 

M04 Rørkoll/Hørdal LNF Hensynssone for 

båndlegging i  

påvente av vedtak etter 

plan- og bygningsloven 

150 
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METODE OG KILDER 
 

I matrisen for hvert enkelt arealinnspill er det satt ulike farger til hvert utredningstema. De ulike 

fargene indikerer virkningen av endret arealbruk, og er basert på følgende kategorisering: 

 Grønn indikerer liten negativ-, ingen eller positiv konsekvens 

 Gul indikerer middels-, usikker eller negativ konsekvens 

 Rød indikerer stor eller svært stor negativ konsekvens 

Kategoriseringen overnfor innebærer at grønn både indikere positiv, ingen-, eller små negative 

konsekvenser, men at virkningen er liten eller ubetydelig der konsekvensen er av negativ 

karakter. Gul indikerer både negativ og middel konsekvens, i tillegg til usikkerhet. Usikkerhet 

innebærer at det vil være behov for nærmere undersøkelser. Rød er stor eller svært stor negativ 

konsekvens, men kan også være usikker konsekvens, der eventuelle følger av tiltak kan gi store 

negative konsekvenser. Hva stor eller svært stor negativ konsekvens betyr må forstås ut fra 

hvilken kategori temaet ligger under. Svært stor negativ konsekvens for temaer som ligger under 

miljømessige eller samfunnsmessige forhold vil eksempelvis sjeldent innebære fare for liv og 

helse, i motsetning til temaer under ROS-analyse. 

Vurderingen av hvilken av de ovennevnte kategoriene de ulike utredningstemaene faller innenfor 

er gjort på bakgrunn av en konkret vurdering der antatt konsekvens av tiltaket er vurdert mot de 

stedlige forholdene innenfor eller nær det aktuelle området. 

Redegjørelsene lengst til høyre i matrisen for hvert område må ses i sammenheng med hvilken 

farge som er satt for hvert tema. tillegg er det satt en farge for summen av de ulike temaene 

med en samlet vurdering i bunnen av hver matrise. 

KILDER OG VURDERINGSMETODE 

I matrisen under er det gitt en grundigere oversikt over de ulike temaene, kilder, brukte kartlag 

og beskrivelse av hvordan vurderingen er gjort, med enkelte eksempler for å gjøre bakgrunnen 

for vurderingen så transparent og etterprøvbare som mulig.  

Landskap og blågrønn 

struktur 

Kommunens temakart: 

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.ht

ml?id=08bf2864ab424113b538d20315d40027 

Brukte kartlag:  

 RPBA landskapsområde 
 

Vurdering: Kartlaget overfor er ikke vurdert som fullstendige 

nok til å fullt dekke temaet. Det er derfor gjort en mer generell 

vurdering ved bruk av flyfoto i tillegg, der det er lagt vekt på 

sammenhengende grønnstrukturer og topografiske forhold 

(som f.eks. høyder i landskapet). Vurdering av høyder er gjort 

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=08bf2864ab424113b538d20315d40027
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=08bf2864ab424113b538d20315d40027
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ved bruk av kart med høydekurver og eventuelt tilgjengelig 

bildemateriale, som f.eks. google street view er brukt for å 

vurdere om siktlinjer med viktig landskapsmessig verdi vil 

forsvinne som følge av eventuelle tiltak.  

 Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

NIBIO gårdskart: https://gardskart.nibio.no 

Brukte kartlag:  

 Markslag (AR5) 13 klasser 

 Bonitet (AR50) 

 Jordkvalitet 
NGU mineralressurser: 

https://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/ 

Brukte kartlag: 

 Metaller – grupper 
 

Vurdering: Verdien av produktiv skog vurderes lavere enn 

verdien på dyrkbar mark, i tråd med nasjonale mål om vern av 

dyrkbar mark, i tillegg er det lagt vekt på om omdisponering fra 

LNF er logisk ut fra en vurdering av arronderingen. 

Naturmangfold Naturbase: https://kart.naturbase.no/ 

Brukte kartlag: 

 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

 Utvalgte naturtyper 

 Vern 

 Naturtyper 
 

Artsdatabanken: https://artskart.artsdatabanken.no 

 

Vurdering: 

Artsdatabankens registreringer supplerer naturbase om 

observerte arter på rødlista, innenfor eller i nærheten av 

området. I vurderingen er det vektlagt om det er gjort mange 

eller få observasjoner, artens kategorisering på rødlista og 

aktualitet (tidspunkt for observasjon).  

 

Kulturminner, kulturmiljø og  

kulturlandskap 

Askeladden: https://askeladden.ra.no 

Regionalt temakart for kulturmiljøer: 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=95

https://gardskart.nibio.no/
https://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/
https://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
https://askeladden.ra.no/
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=95bb5ab795d847cabaf432f4d0401c22&extent=7.8676,58.542,12.4338,60.0425
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bb5ab795d847cabaf432f4d0401c22&extent=7.8676,58.542,12

.4338,60.0425 

Kommunens temakart: 

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.ht

ml?id=08bf2864ab424113b538d20315d40027 

Brukte kartlag: 

 Naturbase Helhetlige Kulturlandskap 
 

Vurdering: 

Kulturminner vurderes der de ligger innenfor det aktuelle 

området eller der eventuelt behov for opparbeiding av 

infrastruktur kan komme i konflikt med kulturminner utenfor 

formålsområdet. For kulturmiljøer og kulturlandskap er også 

fjernvirkningene av tiltaket vurdert. 

Støy Kommunens karttjeneste: https://kart14.nois.no/Sandefjord 

Brukte kartlag: 

 Støy 
 

Vegvesenet: 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@6

00000,7225000,3 

Brukte egenskaper: 

 Trafikkmengde 

 Fartsgrense 
 

Vurdering: 

De fleste områder er ikke kartlagt for støy fra vei. For disse 

områdene er det i stedet gjort en grunnleggende vurdering ut 

fra kombinasjonen av ÅDT og fartsgrensen forbi det aktuelle 

området. For områder med fartsgrensen mellom 30-40 km/t og 

under 5000 ÅDT er det lagt til grunn en lav støybelastning. Der 

fartsgrense er høyere vil dekkstøy overdøve motorstøyen og 

belastningen med en gang øke. I slike områder, og der ÅDT 

ligger over 5000 vil det vurderes som usikker/gul kategori.  

Vannforekomster, 

grunnvann 

NVE: http://geo.ngu.no/kart/granada/  

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=95bb5ab795d847cabaf432f4d0401c22&extent=7.8676,58.542,12.4338,60.0425
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=95bb5ab795d847cabaf432f4d0401c22&extent=7.8676,58.542,12.4338,60.0425
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=08bf2864ab424113b538d20315d40027
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=08bf2864ab424113b538d20315d40027
https://kart14.nois.no/Sandefjord
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
http://geo.ngu.no/kart/granada/
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Vurdering: 

Finnes det grunnvannsforekomster innenfor eller nær det 

aktuelle området? 

Forurensning Miljøstatus:  

http://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?

lang=no&layers=20 

Brukte kartlagt: 

 Forurenset grunn 
 

Vurdering: 

Ved forurenset grunn er det også lagt vekt på om forurenset 

grunn finnes i nærheten av det aktuelle området. Forurenset 

grunn nær det aktuelle området gir grunnlag for å vurdere 

nærmere grunnundersøkelser.  

Samfunnsmessige 

forhold 

 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

Kommunens temakart: 

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.ht

ml?id=25562505cf85409bb10de1ccf139ff19 

Brukte kartlag: 

 Verdsetting av friluftsområder 
 

Kommunens temakart: 

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.ht

ml?id=08bf2864ab424113b538d20315d40027 

Brukte kartlag: 

 Lysløype (gamle Sandefjord) 

 Merka turstier (gamle Sandefjord) 

 Skiløype preparert (gamle Sandefjord) 

 Skiløype sesong (gamle Sandefjord) 

 Fotruter (kartverket) 

 Mulig vern av sentrumsnær kommunal skog 

 Turvegtrase (kommuneplan) 
 

Vurdering: 

Alle området som kommer i konflikt med noen av de 

ovennevnte kartlagene er vektlagt i vurderingen. I tillegg er det 

også vurdert områder som ikke er kartlagt der er boligområdet 

http://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?lang=no&layers=20
http://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?lang=no&layers=20
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=25562505cf85409bb10de1ccf139ff19
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=25562505cf85409bb10de1ccf139ff19
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=08bf2864ab424113b538d20315d40027
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=08bf2864ab424113b538d20315d40027
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nær et område som kan tenkes brukt til rekreasjon og friluftsliv, 

og der det finnes få andre alternativer i nærheten.  

By- og tettstedsutvikling Regional plan for bærekraftig arealpolitikk: 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=44

73f0a25a064eb3b392c633432e55f7&extent=9.345,58.8792,11

.3733,59.5775 

 

Vurdering: 

Følgende vurderinger er gjort: 

 Er området innenfor eller utenfor de langsiktige 
utviklingsgrensene gitt i RPBA? 

 Er tiltaket fortetting eller utenfor dagens byggegrense? 

 Passer virksomhetens karakter med lokaliseringen? 

 Kan tiltaket på andre måter tenkes å ha positive eller negativ 
påvirkning på by- og tettstedsutviklingen? 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring)  

 

Vurdering: 

For dette temaet eksisterer det ikke kartlagt data, det er derfor 

foretatt en konkret vurdering. En god metode for vurdering av 

attraktivitet for boliger er sammenligning av 

bebyggelsesmønster i dag kontra for ti år siden. Norge i bilder 

har som regel flyfotokartlag som er rundt ti år gamle som gir et 

grunnlag for å vurdere om området er attraktivt for bygging av 

boliger.  

Følgende faktorer er vektlagt i vurderingen: 

 

Næring:  

 Allerede etablerte næringsklynger er gjerne attraktive for 
nye næringer fordi det gir klyngefordeler. Attraktivitet for 
næring utenfor og langt unna eksisterende næringsområder 
er vurdert som mindre attraktivt. 

 Har området god tilgjengelighet for potensielle 
arbeidstakere? Desto større den potensielle 
arbeidstakerkretsen er, desto flere kvalifiserte arbeidstakere 
finnes, og dermed økte muligheter for høyere effektivitet og 
lønnsomhet.  

Bolig: 

 Er det bygget boliger i dette området seneste årene? Flyfoto 
gir et godt grunnlag for å vurdere om det har skjedd liten, 
middels eller stor byggeaktivitet i det aktuelle området. 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4473f0a25a064eb3b392c633432e55f7&extent=9.345,58.8792,11.3733,59.5775
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4473f0a25a064eb3b392c633432e55f7&extent=9.345,58.8792,11.3733,59.5775
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4473f0a25a064eb3b392c633432e55f7&extent=9.345,58.8792,11.3733,59.5775
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 Er det andre forhold som gjør at området kan tenkes som 
spesielt egnet for boliger? Skoler i nærheten, grønne 
nærkvaliteter m.m. 

 

Barn og unges interesser, 

herunder skolevei 

Kommunens temakart for barnehager: 

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?a

ppid=ceb29365469b4c939d8c579387a54eed 

Kommunens temakart for skoler: 

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?a

ppid=7d112bd00493489295f31bcf013b5a5e 

 

Vurdering: 

Ligger det skole eller barnehage nær det aktuelle området, der 

det aktuelle området kan tenkes brukt av disse i forbindelse 

med utendørs aktivitet og som en del av undervisningen? Eller 

ligger området lokalisert slik at det kan komme i konflikt barn 

og unges skolevei? Ligger det boliger nær området og har 

området kvaliteter som ellers på gjør at det har potensial for 

barn og unge i fremtiden? 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

Busslinjekart: https://www.vkt.no/rutetabeller/lokalruter-i-

vestfold 

Google maps:  https://www.google.no/maps 

Vurdering: 

For vurdering av næringsvirksomhet er virksomhetens besøks- 

eller arbeidsintensitet ift. arbeidsplassens tilgjengelighet med 

ulike transportmidler et viktig vurderingsgrunnlag. 

Eventuelle kollektivholdeplassers avstand fra formålsområdet 

er tatt med i vurderingen. Når gangavstanden til en holdeplass 

blir lengre enn 500 meter økes den opplevde ulempen å velge 

kollektiv vesentlig. 

For boliger er nærheten til sentrum, 

arbeidsplasskonsentrasjoner og holdeplasser vurdert som de 

mest utslagsgivende faktorene for transportbehovet.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

Webinnsyn: https://kart14.nois.no/Sandefjord/ 

Brukte kartlag: 

 Vann og avløp 
 

Vurdering: Om området ligger nært tilknyttet VA-nett  

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=ceb29365469b4c939d8c579387a54eed
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=ceb29365469b4c939d8c579387a54eed
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=7d112bd00493489295f31bcf013b5a5e
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=7d112bd00493489295f31bcf013b5a5e
https://www.vkt.no/rutetabeller/lokalruter-i-vestfold
https://www.vkt.no/rutetabeller/lokalruter-i-vestfold
https://www.google.no/maps
https://kart14.nois.no/Sandefjord/
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Veikart: https://www.vegvesen.no/vegkart/ 

Brukte egenskaper: 

 Trafikkmengde 

 Hastighet 
 

Vurdering: 

Når det gjelder de trafikale forholdene er veistandarden vurdert 

ut fra bredden og kurvaturen og om økt trafikk gir behov for 

utbedringer av vei, bygging av fortau eller lignende. For 

adkomstssituasjonen er det videre vektlagt trafikkmengde, 

hastigheten, frisikt og kurvaturen på hovedveien veien fra 

formålsområdet munner ut i, særlig der det antas å være 

behov for ny avkjørsel fra hovedvei. 

For tiltak som antas å føre til økt kryssing fra myke trafikanter 

er trafikksikkerheten for gående og syklende, dagens 

kryssingsmuligheter, hastigheten og eventuelle behov for 

forbedringer vurdert. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

Kommunens temakart for barnehager: 

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?a

ppid=ceb29365469b4c939d8c579387a54eed 

 

Kommunens temakart for skoler: 

http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?a

ppid=7d112bd00493489295f31bcf013b5a5e 

 

Vurdering: 

Denne utredningen er spesielt aktuelt ved vurdering av nye 

område for boligbebyggelse, der nærheten til skoler og 

barnehager er viktig. 

Næringsliv og sysselsetting  

Vurdering: 

For dette temaet finnes det ikke enkel kartlegging. Det er tatt 

utgangspunkt i kommunens strategi og målsetning for vekst i 

næringslivet, og vurdert hvordan nye formål vil kunne bidra 

eller svekke muligheten for å oppnå målsetninger om nye 

arbeidsplasser. 

Eksempel: Omdisponering av boliger til næring vil naturlig nok 

være negativt så lenge kommunen har et mål om vekst i 

arbeidsplasser og drives virksomhet på området. I motsatt fall 

vil utbygging som gir kommunen mange nye arbeidsplasser i et 

skogsområde betraktes som positivt selv om det fortsatt vil 

https://www.vegvesen.no/vegkart/
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=ceb29365469b4c939d8c579387a54eed
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=ceb29365469b4c939d8c579387a54eed
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=7d112bd00493489295f31bcf013b5a5e
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=7d112bd00493489295f31bcf013b5a5e
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kunne være mulighet for å drive tømmerhogst, fordi det gir en 

vesentlig nettoøkning i antall arbeidsplasser.  

ROS-analyse  

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

NVE Atlas: 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas# 

Brukte Kartlag: 

 Skred i bratt terreng, faresone 

 Skred i bratt terreng, aktsomhetsområde 

 Fjellskred 

 Kvikkleire 

 Jord og flomskred, aktsomhetsområde 

 Flomsone 
 

Temakart radon NGU: 

http://geo.ngu.no/kart/radon/ 

Vurdering:  

Det er vurdert om skred, flom eller kvikkleire finnes innenfor 

eller nær det aktuelle området, og om det gir grunn til at det 

bør foretas nærmere undersøkelser. 

For radon er det vektlagt om det er snakk om boliger, graden 

av aktsomhet og om det finnes høy aktsomhetsgrad i eller nær 

området som gir grunn til nærmere undersøkelser.  

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

Vurdering: 

Tiltakets egen risiko er vurdert på bakgrunn av en 

skjønnsmessig vurdering av flere av forholdene som er kartlagt 

overfor, men også en generell kontekstuell vurdering ut fra 

tiltakets andre sannsynlige virkninger og nærområdets 

potensielt negative påvirkning av virksomheten. 

Generelt Eksempel: Er det kartlagt hul eik på det aktuelle 

området vil det være naturlig å nevne risiko i forbindelse med 

anleggsarbeidet, som f.eks. fare for skade på rot. 

Eksempel næring: Vil utstrakt bruk av harde flater og lite 

infiltrasjonssoner i forbindelse med bygging av en 

bensinstasjon skape risiko for at forurenset vann når en 

resipient? 

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
http://geo.ngu.no/kart/radon/
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OMRÅDER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET 

N04: Husåsen nord (Kullerød øst)  

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 

 

Området er ikke kartlagt eller vurdert som et 

verdifullt landskap- eller grønnstrukturområde.  

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk og 

mineralforekomster) 

 Området består i hovedsak av produktiv skog 

med høy bonitet. I tillegg er det en skogkledd 

fjellkolle. Deler av den produktive skogen er nylig 

hugget ned.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter innenfor planområdet. Det er imidlertid 

opplysninger om at det går en viltkorridor 

gjennom det aktuelle området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det finnes to registrerte kulturminner med 

sikringssoner innenfor planområdet. Et 

automatisk fredet bosetning – aktivitetsområde og 

et automatisk fredet kullfremstillingsanlegg 

omtrent midt i planområdet.  

Områdenavn: Husåsen nord 

GBnr: 31/3, 5 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Næringsvirksomhet 

Arealstørrelse: 28 daa 

Forslagsstiller: Format Eiendom AS 

v/Ole Johan Olsen 

 

 

 

Beskrivelse:  

Området ligger ca. 1 km fra avkjøringen på E18 langs Torpveien, i tilknytning til 

eksisterende næringsområder på Kullerød, øst for nesten fullt utbygde Kullerød Nord. 

LNF-området består av henholdsvis drøyt 20 daa skog med høy bonitet, en skogkledd 

fjellkolle og ca. 6 daa uproduktiv skog. 
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Støy  Området er innenfor rød og gul støysone iht. 

Miljøverndepartements "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging". Kilden til 

støy er leirduebanen på Fokserød og noe støy fra 

Torpveien. Eksisterende næringsområder i 

nærheten generer ikke støy av betydning, det er 

derfor lite trolig at tiltaket vil medføre vesentlig økt 

støy. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området. 

Hvorvidt områdets tiltenkte bruk vil kunne 

medføre forurensning vil avhenge av 

virksomheten som etablerer seg her. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Det meste av planområdet er kartlagt som et 

svært viktig friluftsområde, med en sti gjennom 

planområdet som forbinder Bergan ridesenter 

med Fokserød naturreservat. Endring av bruk kan 

medføre at en viktig forbindelse for tur og 

hesteridning vanskeliggjøres.  

By- og tettstedsutvikling  Området ligger utenfor langsiktig utviklingsgrense 

i RPBA. Næringsområdet på Fokserød/Kullerød 

er i samme plan i stedet tenkt med 

utviklingsretninger på vestsiden av E18, mens det 

på østsiden kun er åpnet for en mindre utvidelse i 

retning sørøst.     

Attraktivitet (for bolig eller 

næring)  

 Det må antas at lokaliseringen i direkte tilknytning 

til eksisterende næringsområder kan gi gode 

agglomerasjonseffekter og dermed er meget 

attraktivt og godt egnet for etablering av ny 

næringsvirksomhet. 

Barn og unge  Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten, 

følgelig heller ingenting som tyder på at området 

tjener som turformål for skoler eller barnehager, 

eller at det går noen viktige skoleveier gjennom 

området. Stien gjennom området kan muligens 
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tjene som en viktig forbindelsesvei for 

hesteridning som er populært hos barn og unge. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området må betraktes som et C-område i 

henhold til ABC-prinsippet og næringen som 

etablerer seg her har som hovedregel relativt lav 

eller middels arbeidsintensitet og stort behov for 

tungtransport. Lokaliseringen nær E18 er derfor 

god.  Linje 01 har busstopp på Fokserød slik at 

det også finnes mulighet for de ansatte å benytte 

seg av kollektivtransport. Det aktuelle området er 

likevel utenfor gangavstand fra holdeplassen. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Torpveien er klassifisert som europavei med en 

fartsgrense på 80 km/t. Forbi planområdet har 

veitraseen en sving. Direkte adkomst fra 

torpveien kan derfor bli problematisk. I rushtiden 

er det mye trafikk i rundkjøringene mellom 

motorveien og Fokserød allerede. Det er 450 

meter til offentlig vann- og avløpsledninger. 

 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  I strategisk næringsplan (2019-2031) er en 

målsetning å videreutvikle og styrke Sandefjord 

som en attraktiv næringskommune. Tilstrekkelig 

avsatte områder for næring gjør kommunen 

attraktiv for virksomheter på leting etter steder å 

etablere seg.  En av strategiene er å fylle opp og 

videreutvikle kommunens allerede viktige 

næringsområder, deriblant Kullerød. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold. 
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Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det er endel usikkerhet knyttet til 

virksomhetsrisiko ettersom risikoen i stor grad vil 

avhenge av hvilken type næringer som etablerer 

seg. Ny adkomstvei fra Torpveien kan skape stor 

fare trafikkuhell. I tillegg kan store harde flater 

innebære stor overvannsavrenning i et område 

som grenser til lavereliggende dyrket mark. 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer nedbygging av produktiv skog med høy bonitet, som er kartlagt som 

et svært viktig friluftsområde. Området tjener tilsynelatende en viktig funksjon som 

turområde og muligens også som rideforbindelse mellom Fokserød og Lingelem.  

Området ligger utenfor RPBA sin langsiktige utviklingsgrense. Området har også to 

registrerte kulturminner. Mest problematisk er nok likevel hvordan eventuell adkomstvei 

skal løses på en hensiktsmessig måte siden Torpveien har status som Europavei med 

høy hastighet. 

Det er likevel liten tvil om at området kan være attraktivt for næringsetablering og økt 

sysselsetting i kommunen. 
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N05: Husåsen syd (Kullerød øst)

 

Tema Konsek

vens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Planområdet er en del av en sammenhengende 

skogkledd landskapsarm som forbinder 

tettstedet Sandefjord med Fokserød/Kullerød-

området. Nedbygging vil svekke denne 

landskapsforbindelsen. 

I hvilken grad kollen øst på planområdet 

bevares vil være avgjørende for den visuelle 

virkningen på kulturlandskapet på Nedre 

Lingelem. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består i hovedsak av produktiv skog 

med høy bonitet. Deler av området har fjell med 

skog, men uten samme produktivitet. 

Naturmangfold  Den sjeldne lavarten Pyrenula nitida er registrert 

innenfor planområdet. Arten er kategorisert som 

sterk truet på rødlista og har nasjonal 

forvaltningsinteresse. Deler av området er også 

kartlagt som en viktig naturtype.Det opplyses i 

tillegg om at området er del av et viktig vilttrekk.  

Områdenavn: Husåsen syd 

GBnr: 32/1 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Næringsvirksomhet 

Arealstørrelse: 26 daa 

Forslagsstiller: Format Eiendom AS 

v/Ole Johan Olsen 

 

Beskrivelse:  

Området ligger ca. 1 km fra avkjøringen på E18 i forlengelsen av Østre Kullerød mot 

sørøst. Området i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område. Området består av ca. 

20 daa produktiv skog en fjellkolle og noe uproduktiv skog.  
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Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner i eller i 

tilknytning til planområdet. 

Støy  Området er innenfor rød og gul støysone iht. 

Miljøverndepartements "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging". Kilden til 

støy er leirduebanen på Fokserød. Støyen 

anses å ha liten betydning for 

næringsetablering. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konsek

vens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Husåsen sør er en del av et sammenhengende 

friluftsområde som er verdsatt som «svært 

viktig». Det går en merket tursti gjennom 

området som fortsetter under Torpveien og 

gjennom Nordre Kullerød. 

By- og tettstedsutvikling  Området ligger utenfor langsiktig 

utviklingsgrense i RPBA. Næringsområdet på 

Fokserød/Kullerød er i samme plan i stedet 

tenkt med utviklingsretninger på vestsiden av 

E18, mens det på østsiden kun er åpnet for en 

mindre utvidelse i retning sørøst. Planområdet 

grenser til dette området og den langsiktige 

utviklingsgrensen.  

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det må antas at lokaliseringen i direkte 

tilknytning til eksisterende næringsområder kan 

gi gode agglomerasjonseffekter og dermed er 

attraktivt for etablering av ny 

næringsvirksomhet. 

Barn og unge  Boligfeltet på Hunsrød ligger i nær tilknytning til 

området. Boligfeltet består i hovedsak av 

eneboliger og andre småhus som vanligvis betyr 

en høy andel barnefamilier. I tillegg ligger 

Hunsrød-Fevang barnehage i nærheten. Kollen 

på Husåsen syd synes som det mest opplagte 

turmålet i nærområdet. 
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Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området må betraktes som et C-område i 

henhold til ABC-prinsippet ettersom området har 

god tilgjengelighet for tungtransport men relativt 

dårlig kollektivdekning. Det meste av næringen 

på Fokserød har lav eller middels 

arbeidsintensitet. Linje 01 har busstopp på 

Fokserød, men planområdet ligger for langt 

unna busstoppet til å være noe attraktivt 

alternativ til bil.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger nær vann- og avløpsnettet på 

Østre Kullerød. Adkomsten via Østre Kullerød 

har trolig god kapasitet, men veien som 

forbinder Kullerød og Fokserød har tidvis kø i 

rushtiden. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  I strategisk næringsplan (2019-2031) er en 

målsetning å videreutvikle og styrke Sandefjord 

som en attraktiv næringskommune. Tilstrekkelig 

avsatte områder for næring gjør kommunen 

attraktiv for virksomheter på leting etter steder å 

etablere seg.  En av strategiene er å fylle opp og 

videreutvikle kommunens allerede viktige 

næringsområder, deriblant Kullerød. 

ROS-analyse Risiko 

(Sannsy

nlighet/K

onsekve

ns) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Skrenten på Husåsen er kartlagt som 

fareområde for snøskred og steinsprang. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det er stor usikkerhet knyttet til 

virksomhetsrisiko ettersom risikoen i stor grad vil 

avhenge av hvilken type næringer som etablerer 

seg. Økt trafikk vil uansett skape økt fare for 

trafikkulykker. Ved eventuell utbygging vil 

risikoen knyttet til hvordan tiltaket utføres kunne 

få stor betydning for hvorfor området delvis kan 
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bevares som friluftsområde og 

landskapselement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer nedbygging av produktiv skog med høy bonitet, som er kartlagt som 

et svært viktig friluftsområde. Utsikten fra kollen og nærliggende småhusområder kan 

tyde på at området er viktig for nærmiljøet, barn og unge. Eventuell utbygging bør 

vurderes ut fra hvordan gjenværende områder fremdeles kan tjene som et viktig 

friluftsområde. 

Området ligger utenfor RPBA sin langsiktige utviklingsgrense, der ønsket er at 

næringsområdene i stedet skal vokse på vestsiden av E18. 

Det imidlertid liten tvil om at området kan være attraktivt for næringsetablering og dermed 

bidra til kommunens målsetning om mer næring og økt sysselsetting.  
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N10: Tassebekk

 

Tema Konsek

vens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området, som ligger synlig eksponert mot E18, 

har ingen kartlagte landskapsmessige eller 

blågrønne verdier. Tiltaket vil derfor ikke 

medføre store negative virkninger på landskapet 

eller blågrønn struktur. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området har ingen større gjenværende 

naturressurser. Gbnr 464/34 er LNF, men brukt 

til bolig med hage.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper 

eller andre forhold av betydning for 

naturmangfoldet innenfor området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor 

eller i tilknytning til området.  

Støy  Området er innenfor gul støysone iht. 

Miljøverndepartements "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging". Kilden til 

støy er Sandefjord lufthavn Torp. Det er ikke 

kartlagt støy fra E18 i dette området, men det 

antas at området er innenfor både gul og rød 

Områdenavn: Tassebekk 

GBnr: 464/34, 22, 23, 36 og 39 

Dagens formål: Fremtidig eller nåværende 

næringsvirksomhet og LNF 

Foreslått formål: Næringsvirksomhet 

Arealstørrelse: 28 daa totalt, 

hvorav 2 daa er LNF.  

Forslagsstiller: PV Arkitekter AS 

 

Beskrivelse:  

Området ligger på Tassebekk, rett ved avkjøringen fra E18. Området er i gjeldende 

kommuneplan avsatt til nåværende og fremtidig næringsvirksomhet, mens gbnr 464/34 er 

avsatt til LNF, men er brukt til bolig.  
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støysone. Noe støy er neppe en problematikk 

når det er knyttet til næringsvirksomhet. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurensning innenfor 

området.  

Samfunnsmessige 

forhold 

Konsek

vens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke vurdert som verdifullt for 

nærmiljøet, hverken for rekreasjon eller friluftsliv 

By- og tettstedsutvikling  Det er ikke avklart noen langsiktig 

utviklingsgrense for dette området i RPBA. 

Området må i henhold til ABC-prinsippet 

betraktes som et C-område. Virksomheten som 

så langt har etablert seg her er imidlertid 

kontorbedrifter med høy arbeidsintensitet som 

bør ligge i bysentrum og/eller ved større 

kollektivknutepunkter. Omdisponeringen er 

likevel av mindre omfang.  

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Områdets lokalisering ved E18, nærheten til 

flyplass og flere av Vestfolds bysentre har vist 

seg å gjøre den svært attraktiv for 

næringsetablering.   

Barn og unge  Det er ingen skoler, barnehager eller større 

boligkonsentrasjoner i nærheten av området. 

Grunnet støy har det trolig også lite potensiale 

for denne gruppen.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området må betraktes som et C-område, men 

næringen som har etablert seg her har høy 

arbeidsintensitet. Ofte vil eksisterende næringen 

kunne tiltrekke seg næringen av samme form.   

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området har teknisk infrastruktur på plass. 

Raveien er den mest trafikkerte av veiene forbi 

området med en ÅDT i underkant av 5000. 

Veinettet antas å ha tilstrekkelig kapasitet selv 

om økt trafikk alltid vil medføre økt fare for 

trafikkulykker. 
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Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  I strategisk næringsplan (2019-2031) er en 

målsetning å videreutvikle og styrke Sandefjord 

som en attraktiv næringskommune. Tilstrekkelig 

avsatte områder for næring gjør kommunen 

attraktiv for virksomheter på leting etter steder å 

etablere seg. Tassebekk er imidlertid ikke nevnt 

som et av satsingsområdene i strategisk 

næringplan. 

ROS-analyse Risiko 

(Sannsy

nlighet/K

onsekve

ns) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjent naturrisiko til 

området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det er stor usikkerhet knyttet til 

virksomhetsrisiko ettersom risikoen i stor grad vil 

avhenge av hvilken type næringer som etablerer 

seg. Økt trafikk vil uansett skape økt fare for 

trafikkulykker. 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer omdisponering av et lite LNF-område, men er i all hovedsak 

allerede et næringsområde i gjeldende kommuneplan. Virksomheten som har etablert 

seg her må sies å være svært uheldig ut fra en samlet areal- og transportvurdering, men 

det er uvisst om endringen vil åpne for store endringer som kan gi ytterliggere negative 

virkninger. 

Området er vurdert som et attraktivt område for næringsetablering.  
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N13: Borgeskogen 

 

Tema Konsek

vens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området består i dag av tett blandingsskog på 

flatt terreng. Gjennom deler av området går det 

strømmaster. Området har ikke noen store 

landskapsmessige verdier. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området har produktiv skog, med høy og 

middels bonitet. Ved endring til 

næringsvirksomhet vil en del av et stort 

sammenhengende skogområde fragmenteres. 

Naturmangfold  Det er ikke registrer sårbare eller truede arter 

innenfor området. Området har imidlertid 

liggende død ved som er verdifull for sopp, 

insekter og fugl. Det kan bety at området er 

hjem for ikke registrerte arter med stor 

forvaltningsinteresse, eller er potensielt habitat 

for slike arter. I tillegg oppgis det at  det går et 

vilttrekk gjennom området og at en forutsetning 

Områdenavn: Borgeskogen 

GBnr: 504/2 m.fl. 

Dagens formål: Tjenesteyting - framtidig 

Foreslått formål: Næringsvirksomhet 

Arealstørrelse: 100-150 daa 

Forslagsstiller: Format Eiendom AS 

v/Ole Johan Olsen 

 

 

Beskrivelse: 

Borgeskogen næringsområde ligger en drøy kilometer fra Borgekrysset på E18. Området 

har gradvis utviklet seg til å bli et stort og viktig regionalt næringsområde for 

plasskrevende næring. I gjeldende arealdel er området som ønskes omdisponert til 

næringsvirksomhet en del av et 500 daa område avsatt til fremtidig tjenesteyting, for 

mulig lokalisering av nytt storfengsel i Vestfold. Forutsetningen for at området ble tatt inn 

som et mulig område for bebyggelse var imidlertid at området ble omgjort tilbake til LNF 

dersom ikke storfengelet legges på Borgeskogen. Vurderingene er derfor tatt på 

bakgrunn av at området er LNF. 
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for avsette området for mulig storfengsel var 

tilbakeføring dersom det ikke realiseres.  

Kulturminner, kulturmiljø og  

kulturlandskap 

 Det ligger et automatisk fredet gravfelt vest på 

aktuelle området mot Gryteveien. 

Støy  Det er ikke kartlagt støysone fra E18 i denne 

delen av Vestfold. Området antas likevel å ligge 

godt utenfor  områder omfattet av rød og gul 

støysone iht. Miljøverndepartements 

"Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging". 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Ingen kjente forhold. 

Forurensning  Det er ikke kartlagt grunnforurensning i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konsek

vens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Deler av området er registrert som 

friluftsområde, men ikke klassifisert med høy 

verdi.  

By- og tettstedsutvikling  I gjeldende RPBA er det ikke avklart/lukket noen 

utviklingsgrense i denne delen av 

næringsområdet på Borgeskogen. Utviding for 

plasskrevende næring her anses ikke som noen 

ulempe for by- og tettstedsutviklingen. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det antas at lokaliseringen i nær tilknytning til 

eksisterende næringsområde har god 

agglomerasjonseffekt og dermed attraktivt for 

etablering av ny næringsvirksomhet. 

Barn og unge  Det finnes ikke barnehager, skoler eller 

boligområder i nærheten av området.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Næringsområdet på Borgeskogen domineres av 

transportkrevende næringer, der nærheten til 

E18 gjør området godt egnet for denne typen 

næring. Borgeskogen har ikke kollektivdekning, 

men de innbyrdes avstandene innenfor 

næringsområdet gjør at potensialet for bruk av 

kollektivtransport trolig er lav uansett.  
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Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Næringsområdet på Borgeskogen domineres av 

transportkrevende næringer, der nærheten til 

E18 gjør området godt egnet for  denne typen 

næring. Borgeskogen har ikke kollektivdekning, 

men de innbyrdes avstandene innenfor 

næringsområdet gjør at potensialet for bruk av 

kollektivtransport uansett trolig er lav.   

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  I strategisk næringsplan (2019-2031) er en 

målsetning å videreutvikle og styrke Sandefjord 

som en attraktiv næringskommune. Tilstrekkelig 

avsatte områder for næring gjør kommunen 

attraktiv for virksomheter på leting etter steder å 

etablere seg.  En av strategiene er å fylle opp og 

videreutvikle kommunens allerede viktige 

næringsområder, deriblant Borgeskogen. 

ROS-analyse Risiko 

(Sannsy

nlighet/K

onsekve

ns) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold.  

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det er stor usikkerhet knyttet til 

virksomhetsrisiko ettersom risikoen i stor grad vil 

avhenge av hvilken type næringer som etablerer 

seg. 
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Samlet vurdering 

Forslaget innebærer omdisponering fra framtidig tjenesteyting til næringsvirksomhet, 

forutsatt at nytt storfengsel ikke legges på Borgeskogen. Området har registrert død ved 

og derfor potensiale for høyt biologisk mangfold. I tillegg oppgis det å gå et vilttrekk 

gjennom området. Området har også et automatisk fredet gravfelt. Selv om området 

allerede er avklart som et område for bebyggelse og anlegg var en forutsetning for 

omdisponeringen av det skulle tilbakeføres til LNF dersom ikke Borgeskogen ble valgt 

som lokalisering av nytt storfengsel, vurderingen må derfor ta utgangspunkt i område 

med LNF-formål. 

Borgeskogen har hatt sterk næringsvekst og er et attraktivt område for 

næringsetablering.  
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N14: Skjelland (Andebu næringspark) 

  

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er en del av en skogkledd kolle i 

landskapet, der deler av denne vil måtte sprenges 

og planeres. Endringen vil gi fjernvirkninger selv 

om området i seg selv ikke er vurdert som et 

verdifullt landskapselement.  

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består av produktiv skog der det meste 

har lav bonitet, mens en liten del av området har 

høy bonitet.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter i eller i tilknytning til planområdet.  

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner i eller i 

tilknytning til planområdet. 

Støy  Det er ikke kartlagt gul eller rød støysone innenfor 

planområdet, iht. Miljøverndepartements 

"Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging". 

Områdenavn: Skjelland 

GBnr: 226/3 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Næringsvirksomhet 

Arealstørrelse: 18 daa 

Forslagsstiller: Anne Helene 

Sommerstad Bruserud 

 

 

Beskrivelse:  

Det forslås en utvidelse av Andebu næringspark i krysset Kodalveien/Halumveien. 

Utvidelsen innebærer en omdisponering av ca. 18 daa LNF til næringsvirksomhet.  

Området består i hovedsak av produktiv skog med lav bonitet. 
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er en fjellbrønn innenfor det aktuelle området. 

Forurensning  Ingen kjente forhold.  

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke kartlagt som et viktig 

rekreasjonsområde. 

By- og tettstedsutvikling  Det er ikke angitt langsiktige utviklingsgrenser i 

denne delen av kommunen i gjeldende RPBA. 

Lokaliseringen midt mellom Kodal og Andebu kan 

bidra til å gi to av de mer perifere tettstedene i 

kommunen nye arbeidsplasser.  

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Næringsparken på Skjelland har stått uendret i 

mange år, og ligger relativt perifert i kommunen 

sammenlignet med konkurrerende 

næringsområder langs E18. Det er derfor usikkert 

hvor attraktivt det er for nye bedrifter å etablere 

seg her. 

Barn og unge  Det finnes ingen skoler eller barnehager i 

nærheten. Lite nærliggende bebyggelse og mye 

skog vitner om gode, og bedre, alternativer for de 

barn og barnefamilier som bor i nærheten. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det finnes busstopp i direkte tilknytning til 

planområdet. Området ligger ligger likevel lite 

sentralt, midt mellom Andebu og Kodal og vil 

medføre økt trafikk sammenlignet med en 

lokalisering i nærmere Andebu eller Kodal 

sentrum. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Kodalveien og Halumveien har en ÅDT på 

henholdsvis 2000 og 400. Adkomst via 

eksisterende adkomstvei på Halumveien vil trolig 

være uproblematisk. Fjerning av skog og 

planering på planområdet vil bidra til å bedre 

sikten i krysset Halumveien/Kodalveien. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 
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Næringsliv og sysselsetting  Området er ikke et prioritert næringsområde i 

strategisk næringsplan (2018-2031). 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det er noe usikkerhet knyttet til virksomhetsrisiko 

ettersom risikoen i stor grad vil avhenge av 

hvilken type næringer som etablerer seg. Økt 

trafikk vil uansett skape økt fare for trafikkulykker, 

utover det er det ingenting som tyder på at ny 

virksomhet på det aktuelle området gir noen 

særskilt økt risiko. 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer at noe produktiv skog forsvinner. Det meste av området har lav 

bonitet. Sprenging av fjell og planering innebærer noen landskapsmessige endringer av 

mindre omfang.  

Totalt sett har omdisponering fra LNF få ulemper, men det knyttes noe usikkerhet til 

hvorvidt det er attraktivt for nye bedrifter å etablere seg her. 
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N16: Tassebekk 

 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Landskapet har ingen elementer som gjør det 

spesielt eller verdifullt i seg selv, men skogen 

bidrar til å ramme inn jordbruksarealene vest for 

planområdet og skåne nærliggende 

gårdsbebyggelse fra nærheten til E18 og 

næringsområdet på Tassebekk. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området har produktiv skog med høy bonitet, 

men ingen matjord omdisponeres 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller 

andre forhold av betydning for naturmangfoldet 

innenfor området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området. 

Støy  Området er innenfor gul støysone iht. 

Miljøverndepartements "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging". Kilden til 

støy er Sandefjord lufthavn Torp. Det er ikke 

kartlagt støy fra E18 i dette området, men det 

antas at området er innenfor både gul og rød 

Områdenavn: Tassebekk  

GBnr: 464/16 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Næringsvirksomhet 

Arealstørrelse: 32,5 daa 

Forslagsstiller: KB arkitekter 

 

 

Beskrivelse: 

Området ligger på Tassebekk, rett ved avkjøringen fra E18. Innspillet innebærer 

omdisponering av 32,5 daa av gbnr 464/16, fra LNF-område til næringsvirksomhet. 

Området er i dag dekket av tett skog. 
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støysone. Fjerning av skogen vil trolig utvide 

områdene som påvirkes av støy fra E18.  

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Ingen kjente forhold. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke klassifisert som et friluftsområde.  

By- og tettstedsutvikling  Det er ikke avklart noen langsiktig 

utviklingsgrense for dette området i RPBA. I 

henhold til ABC-prinsippet betraktes området som 

et C-område. De seneste årene har er det etablert 

kontorvirksomhet på Tassebekk med høy 

arbeidsintensitet som bør lokaliseres i bysentrum 

og/eller nær større kollektivknutepunkter. Denne 

typen virksomhet bør ikke tillates her. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Områdets lokalisering ved E18, nærheten til 

flyplass og flere av Vestfolds bysentre gjør den 

tilgjengelig for mange potensielle arbeidstakere 

og dermed attraktiv som et utvidet område for 

næring. 

Barn og unge  Det er ingen skoler, barnehager eller større 

boligkonsentrasjoner i nærheten av området. 

Området har derfor sannsynligvis liten verdi for 

barn og unge.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området må betraktes som et C-område, men 

næringen som så langt har etablert seg på 

Tassebekk har høy arbeidsintensitet. Ofte vil 

etableringer som kommer senere kunne ha 

samme form som de som allerede er etablert. 

Linje 01 har busstopp på Tassebekk, der deler av 

området er innenfor gangavstand fra dagens 

holdeplass. Det er likevel lite som tyder på at 

buss er noe gunstig alternativ til bil her.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger i direkte tilknytning til eksisterende 

næringsområde på Tassebekk. Tassebekkveien 

har lite trafikk (ÅDT: 1200) og Statens Vegvesen 
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ga ifølge grunneier avkjøringstillatelse til område 

allerede i 2014, i forbindelse med annet tiltak. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Området er ikke et prioritert næringsområde i 

strategisk næringsplan (2018-2031). 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til 

området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det er noe usikkerhet knyttet til virksomhetsrisiko 

ettersom risikoen i stor grad vil avhenge av 

hvilken type næringer som etablerer seg. Økt 

trafikk vil uansett skape økt fare for trafikkulykker. 

Fjerning av skog vil kunne øke omfanget av støy, 

både fra egen virksomhet og fra E18, mot 

nærliggende boligområder.   

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer omdisponering et 32,5 daa LNF-område som besår av produktiv 

skog med høy bonitet. Utvidet kontorvirksomhet lik den som allerede har etablert seg ved 

avkjøringen fra E18 er uheldig og kan tiltrekke flere bedrifter med samme karakter til 

dette området.  
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N17: Natvallkrysset 

 
 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Det meste av arealet fremstår som et 

overskuddsareal rundt eksisterende veianlegg og 

følgelig liten verdi som landskapselement. Det 

samme gjelder det resterende skogarealet. 

Tiltaket vil likevel bidra til å svekke verdien 

samspillet Goksjø og kulturlandskapet utgjør som 

landskapselement. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Det mest av arealet (restarealet) regnes som 

uegnet for planting av skog eller avlinger. 

Skogarealet er produktiv skog med høy bonitet. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller 

andre forhold av betydning for naturmangfoldet 

innenfor området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området. 

Støy  Området er innenfor rød og gul støysone iht. 

Miljøverndepartements "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging". E18 er 

Områdenavn: Natvallkrysset 

GBnr: 10/1 

Dagens formål: LNF, Veg 

Foreslått formål: Næring (veiservice)  

Arealstørrelse: ca. 26 daa 

Forslagsstiller: Thormod Sikkeland 

 

 

Beskrivelse: 

Natvallkrysset er dagens hovedveiavkjøring til Sandefjord fra E18. Krysset har i dag ingen 

næringsvirksomhet. Arealinnspillet bygger på en tanke om å gjøre om krysset til et 

veirelatert serviceområde med bensinstasjon. Eventuell flytting av dagens 

bensinstasjonen i Haukerødkrysset kan utløse et potensial for byutvikling. 
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støykilden. Støyen medfører ingen store ulemper 

for tiltenkt bruk. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurensning innenfor 

området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er oppgitt som et svært viktig og viktig 

friluftsområde. Kartleggingen er nok noe 

unøyaktig ettersom deler av veianlegget i 

tilknytning til E18 inngår som friluftsområde. Det 

går lysløyper fra Runarhallen over miljølokket på 

E18, og en del løyper fortsetter som ikke-belyste 

vinterløyper over jordene nær planområdet. 

Løypene går imidlertid utenfor 

områdeavgrensningen. 

By- og tettstedsutvikling  Tiltaket er tenkt for å muliggjøre flytting av 

bensinstasjonen i Haukerødkrysset, som gir nye 

muligheter for å videreutvikle Haukerød som 

nærsenter i kommunen, i tråd med 

senterstrukturen i regional plan for handel og 

sentrumsutvikling i Vestfold. Utvikling av 

Natvallkrysset kan også bidra til å markere 

innfallsporten til Sandefjord. Det er imidlertid 

usikkerhet knyttet til hvorvidt en «flytting» av 

bensinstasjonen fra Haukerød kan formaliseres. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Arealer i direkte tilknytning til avkjøringene fra 

store hovedveier er gjerne attraktive for etablering 

av næring. Shell på Fokserød ligger imidlertid kun 

3 km. lenger nord langs E18, i tillegg det 

bensinstasjon på Ringdal, 6 km. lengre sør.  

Barn og unge  Området er oppgitt som et svært viktig og viktig 

friluftsområdet. Det er likevel tvil om hvor disse 

grensene går. Planområdet synes ikke 

umiddelbart som et yndet sted for barn og unge, 

så lenge skiløypene ikke berøres. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Tiltenk virksomhet egner seg godt i det aktuelle 

området. Bensinstasjon og veiserviceanlegg kan 
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kombinere med pendlerparkering for bruk av buss 

og samkjøring.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Det finnes vann og avløp gjennom planområdet. 

Dagens kryssløsning har trolig ikke kapasitet til en 

slik virksomhet her og vil kreve en kryssløsning 

som tar langt større arealer enn dagens kryss, 

inkludert område med anlagt fangdam. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant.  

Næringsliv og sysselsetting  Dersom ny bensinstasjon og veiservicesenter 

erstatter dagens bensinstasjon på Haukerød vil 

det antagelig ikke skape nye arbeidsplasser. Nye 

muligheter for fortetting og videreutvikling av 

Haukerød som nærsenter kan imidlertid gi netto 

overskudd av nye arbeidsplasser. RPBA anslår et 

behov for 2400 nye arbeidsplasser til 2025. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kartlagte forhold. Det oppgis imidlertid at 

det skal være kvikkleire i dette området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjon, 

vaskehall og servicesenter kan påvirke dyrket 

mark og avrenning mot Goksjø. Krever tillatelse 

iht. forurensningsforskriften.  

Samlet vurdering 

Bygging av bensinstasjon med servicesenter åpner opp for nye muligheter dersom 

bensinstasjonen i Haukerødkrysset flyttes. Dette kan være positivt for by- og 

tettstedsutviklingen. Det er usikkert hvorvidt en slik avtale er mulig å formalisere. 

Det er stor usikkerheten knyttet til de trafikale forholdene og tiltaket vil trolig kreve at 

veisystemet endres. I tillegg oppgis det å være kvikkleire i området.  
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N18: Torp øst 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Landskapet preges av at området tidligere har 

vært brukt til flyplassrelatert virksomhet med 

betongveier og tett løvskog. Vurderingen av en 

omdisponering må likevel ta utgangspunkt i 

dagens formål som er lufthavn. Konsekvensene 

av en slik endring vurderes derfor å ha liten eller 

ingen betydning på landskapet. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området har betydelige naturressurser, men må 

vurderes ut fra nåværende arealformål. 

Konsekvensen av omdisponering vil derfor ha 

liten betydning. 

Naturmangfold  Det er registrert flere arter på rødlista innenfor det 

aktuelle området. Næringsvirksomhet vurderes 

imidlertid ikke å ha noen mer negativ effekt for 

disse artene enn lufthavnvirksomhet. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner eller 

kulturmiljøer innenfor eller i tilknytning til området. 

Støy  Området er innenfor rød og gul støysone iht. 

Miljøverndepartements "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging". Kilden til 

støy er flyplassen og jernbanen. Støy antas 

Områdenavn: Torp øst 

GBnr: 461/19 

Dagens formål: Lufthavn 

Foreslått formål: Næringsvirksomhet 

Arealstørrelse: ca. 1585 daa 

Forslagsstiller: Kommunen 

 

 

 

Beskrivelse: 

Området foreslås omdisponert fra lufthavnformål til formål for næringsvirksomhet, med 

sikte på at Torp øst kan bli et fremtidig næringsområde med regionalt nedslagsfelt. 
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likevel å være relativt uproblematisk i forbindelse 

med næringsvirksomhet. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er registrert forurenset grunn fra en 

oljelekkasje på en drivstoffledning innenfor det 

aktuelle området. Grunnet tidligere virksomhet 

kan det heller ikke utelukkes at det er forurenset 

grunn flere steder. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området har ikke noen kartlagt verdi for 

friluftslivet, og vil uansett ikke påvirkes av at 

arealformålet endres.  

By- og tettstedsutvikling  Området er i RPBA vurdert som et fremtidig 

utviklingsområde for næring, og synes som en 

egnet lokalisering for dette formålet. Når det 

gjelder hvilken effekt det vil kunne ha på by- og 

tettstedsutviklingen vil det i stor grad avhenge av 

hvilken type virksomhet som etablerer seg her. 

Det vurderes som lite heldig dersom 

arbeidsintensiv næring etablerer seg såpass langt 

fra bysentrum. Selv med jernbanestasjon og 

effektiv kollektivtransport vil lokaliseringen av 

arbeidsintensiv næring her innebære et vesentlig 

svekket potensial for byutvikling i Sandefjord 

sammenlignet med om fremtidig arbeidsintensiv 

næring etableres rundt et fremtidige 

stasjonsområde nær sentrum av Sandefjord. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det er lite tvil om at området har et stort potensial 

for næringsvirksomhet. Hvor attraktivt det blir, og 

for hvilken type næring, vil i stor grad avhenge av 

hvor mange potensielle arbeidstakere som havner 

innenfor en akseptabel pendlingstid. Med en ny 

og mer effektiv veiforbindelse fra E18 og ny 

jernbanestasjon vil området kunne bli attraktivt for 

kompetansekrevende næring. Uten godt 

tilrettelagt infrastruktur vil trolig eksisterende 

næringsklynger langs E18 være vel så attraktive.   
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Barn og unge  Det anses ikke som naturlig for barn og unge å 

ferdes i området, samt at det ikke er noen 

barnehager, skoler eller større boligområder i 

nærheten. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Transportbehovet, herunder potensialet for bruk 

av kollektivtransport vil som med attraktiviteten for 

næring i stor grad avhenge av løsning for 

infrastruktur og hvilken type næring som eventuelt 

etablerer seg her.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger nær knyttet til VA-nett. Utbygging 

vil imidlertid kreve omfattende infrastrukturtiltak, 

med mange usikkerhetsmomenter. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Området har et stort potensial til å kunne bli et 

regionalt næringsområde med svært mange 

arbeidsplasser, i tråd med kommunens mål om 

flere arbeidsplasser og økt sysselsetting. 

Området er også i tråd med strategisk 

næringsplan (2019-2031). 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjent naturrisiko til 

området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Eventuell utbygging innebærer ikke noen opplagt 

virksomhetsrisiko, men risiko knyttet til 

eksempelvis næring vil avhenge av hvilken type 

virksomhet som etablerer seg her.   
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Samlet vurdering 

Omdisponering fra lufthavn til næringsvirksomhet vurderes uproblematisk med tanke på 

miljøforholdene siden området allerede er avsatt/avklart for lufthavnformål. Spørsmålene 

knyttes først og fremst til de mer samfunnsmessige konsekvensene av bruk av området 

til næring, hvor man ønsker å etablere fremtidens arbeidsplasser i kommunen (og fylket) 

og hva slags type arbeidsplasser man ønsker her. 

Valget om hva Torp øst skal være i fremtiden vil kunne få stor betydning for 

Vestfoldbyenes utvikling, samtidig som et område av denne størrelsen samlet vil kunne 

styrke regionens attraktivitet. 
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N19: Torp sørøst 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er ikke kartlagt eller vurdert som et 

verdifullt landskapsområde, men det går et 

bekkedrag igjennom området og et tjern. En 

omdisponering anses at må ta hensyn til dette, slik 

at disse områdene i liten grad berøres av en 

omdisponering. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Av ca. 690 daa, er ca. 152 daa ansett som fulldyrka 

mark, og 464 daa som produktiv skog, hvorav en 

del er nylig hogd.  

Naturmangfold  Det er registrert flere viktige og truede arter i og 

tilknyttet området. Registreringene er nye og 

relativt hyppige, spesielt av fugl. Truede arter som 

er registrert er sanglerke, og sopptypene 

sinoberslørsopp og eikedynekjuke. Gulspurv som 

er rødlistet er også registrert, samt flere fuglearter 

av stor nasjonal interesse. Omdisponering anses 

derfor å ha en konsekvens for naturmangfoldet i 

området, og er noe som må utredes nærmere. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er to automatisk fredede kulturminner innenfor 

området, og et kulturminne med uavklart status, 

samt et kulturminne som er fjernet. 

Områdenavn: Torp sørøst 

GBnr: 59/9 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Næring 

Arealstørrelse: ca. 690 daa 

Forslagsstiller: Sandefjord kommune 

 

 

 

Beskrivelse: 

Området er i dag LNF og hensynssone fremtidig planlegging. Gjennom området går også 

en trase for fremtidig vei/ledning, og jernbane. Området ønskes omdisponert til 

næringsområde. 
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Støy  Området har flere potensielle støykilder; veier, 

skytebane og flyplass, men er kun kartlagt som 

utsatt for støy fra flyplassen, og som i støysone rød 

og gul. Dette anses imidlertid å ha begrenset 

konsekvens for næringsvirksomhet. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert brønner eller 

grunnvannsforekomster i området. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor 

området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke vurdert som verdifullt for 

nærmiljøet eller friluftslivet i området. 

By- og tettstedsutvikling  Avhengig av type næringsvirksomhet, vil 

omdisponering av dette omfanget og i et område 

som anses attraktivt for næring, sannsynligvis 

konkurrere med bysentra for utvikling av næring og 

arbeidsintensive arbeidsplasser. Torp er foreslått 

som et utviklingsområde for næring i ny RPBA, og 

utvikling her anses derfor å kunne være positivt 

regional sammenheng, men det er likevel vanskelig 

å si noe konkret hvilke konsekvenser en 

omdisponering her vil få for by og 

tettstedsutviklingen i kommunen. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området anses å være attraktivt for 

næringsvirksomhet, basert på nærhet til E-18, 

flyplass og jernbane og andre kollektivformer, samt 

eksisterende næringsområder på Fokserød og 

Torp. Hvor attraktivt og for hvilken type næring vil 

imidlertid avhenge av løsning for 

transportsystemet. 

Barn og unge  Det anses ikke som naturlig for barn og unge å 

ferdes i området, samt at det ikke er noen 

barnehager, skoler eller større boligområder i 

nærheten. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området har nærhet til flere alternative former for 

transport og kollektivtilbud som fly, jernbane og 

buss, samt nærhet til E-18. Men en omdisponering 

til næring utenfor bysentrum kan også medføre en 
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uheldig utvikling for eksisterende 

sentrumsområder, og også bli delvis bilbasert. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området er i nærheten av nødvendig infrastruktur, 

men det anses nødvendig å utrede nærmere 

atkomst. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Torp anses som et attraktivt næringsområde for 

kommunen, og en utvikling av slike områder anses 

å bidra til at kommunen når sine sysselsettingsmål. 

ROS-analyse Risiko

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold? 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det anses å være virksomhetsrisiko knyttet til en 

omdisponering fra LNF til næring i dette tilfelle, 

men som også må ses i sammenheng med hvilken 

type næring som etableres, og hvilke trafikktiltak og 

utredninger som dette medfører at vil bli påkrevd. I 

tillegg er det kjent risiko knyttet til valg av 

jernbanetrase og stasjonslokalisering, samt 

eventuelle endringer av veisystemet i området og til 

E-18 som dette kan medføre. Deretter er det også 

knyttet risiko til eksisterende naturmangfold i 

området, og konsekvensene av omdisponering av 

dyrka mark. Det må også tas i betraktning ved 

omdisponering at flyplassen kan ha utviklingsbehov 

i dette området. 
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Samlet vurdering 

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvilken trasé som velges for nye IC, samt 

stasjonslokalisering, slik at vurderingene vil være et utgangspunkt for videre utredninger:  

En omdisponering fra LNF til næring i dette området anses ha både positive og negative 

konsekvenser for kommunen.  

De positive effektene av en omdisponering anses å være at Torp som et særegent 

næringsområde, med fremtidig IC-linje og togstasjon, samt flyplass og nærhet til E-18, 

videreutvikles, og slik kan ha potensial til å bli et ledende regionalt næringsområde. 

Samtidig anses en videreutvikling her å kunne gå på bekostning av sentrumsutviklingen 

av Sandefjord by, som i stor grad vil konkurrere om de samme type arbeidsintensive 

arbeidsplasser som kan ønske å etablere seg her. I tillegg medfører en omdisponering 

her å berøre dyrka mark og naturmangfoldet i området. 

Det anses derfor som noe usikkert hvilke tilsiktede og utilsiktede konsekvenser en 

omdisponering her vil få, men ettersom Torp som næringsområde har særegne 

kvaliteter, kan det tenkes at en omdisponering her vil få flere positive enn negative 

konsekvenser på sikt, da det er sannsynlig at et utvidet næringsområde her vil være 

attraktivt for næringsvirksomhet, som også har et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

Det må tas høyde for at flyplassen kan ha utviklingsbehov i dette området, og at det kan 

være aktuelt med kombinerte formål. 
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OMRÅDER FOR FORRETNINGER 

H01: Gneisveien 16/Nygårdsveien 77 (Pindsle) 

 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Landskapet fremstår som et typisk plasskrevende 

næringsområde med store åpne harde flater. 

Gressdekte restarealer og en del trær på området 

myker opplevelsen av omgivelsene og har en 

viktig funksjon for infiltrasjon og fordrøyning av 

overvann. Endring av bruksformål innebærer i 

utgangspunktet ingen endringer/reduksjon av 

disse grønne restarealene. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området er bygget ut med industri og har ingen 

gjenværende naturressurser.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller 

andre forhold av betydning for naturmangfoldet 

innenfor området. 

Områdenavn: Pindsle 

GBnr: 152/19 og 54 

Dagens formål: Industri 

Foreslått formål: Kombinert,  

næring/kontor/handel 

Arealstørrelse: 10,5 daa 

Forslagsstiller: French Touch AS 

v/Piombino  

 

Beskrivelse: 

Pindsle næring- og handelsområde ligger mellom Raveien og Ringveien, rundt 2,5 km. fra 

sentrum. Forslagsstiller ønsker at et rundt 10,5 daa stort område, som i dag brukes til 

industri, omdisponeres til kombinert næring/kontor og handel, for å åpne for handel i 

dagens bygg en gang i fremtiden. 
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Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området. 

Støy  Deler av området er innenfor gul støysone fra 

Ringveien, iht. Miljøverndepartements 

"Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging". 

Tiltenkt bruk vil i liten grad påvirkes. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har begrenset grunnvannspotensial. 

Forurensning  Ingen kjente forhold. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke vurdert som verdifullt for 

nærmiljøet, hverken for mosjon eller rekreasjon. 

By- og tettstedsutvikling  Ytterligere utvidelse av detaljhandelen på Pindsle 

vil kunne bidra til å utarme sentrum og svekke 

sentrums attraktivitet, som er avgjørende for 

utviklingen av en attraktiv og levende by. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det er etablert en rekke bedrifter som driver 

detaljhandel på Pindsle de siste årene, som tyder 

på at området er attraktivt for handelsetablering. 

Barn og unge  Området har ingen verdi for barn og unge, eller 

som endres av at det tillates handel i eksisterende 

bygningsmasse. Endret bruk vil imidlertid kunne 

gi noe økt trafikk i et område med mye 

småhusbebyggelse.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området har gradvis fått mer detaljhandel med 

høy besøksintensitet. Området har store 

parkeringsarealer med gratis parkering som gjør 

at områdets tilgjengelighet med bil er svært god, 

og som gjør bruk av kollektivtransport til et lite 

attraktivt alternativ til bil, til tross for at det finnes 

bussholdeplasser langs både Raveien og 

Ringveien.  Kommuneplanen setter vilkår om 

opparbeidelse av  nødvendig infrastrukturstruktur 

ved etablering av handel på Pindsle..  
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Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Endret mulighet for bruk i eksisterende 

bygningsmasse vil neppe gi behov oppgradering 

på teknisk infrastruktur. Økt trafikk som følge av 

høyere besøksintensitet vil øke belastningen på 

eksisterende veier. Ringveien har i dette området 

en ÅDT på 6500.  Kommuneplanen setter vilkår 

om opparbeidelse av nødvendig 

infrastrukturstruktur ved etablering av handel på 

Pindsle. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant.  

Næringsliv og sysselsetting  I strategisk næringsplan (2019-2031) er en 

målsetning å videreutvikle og styrke Sandefjord 

som en attraktiv næringskommune. Tilstrekkelig 

avsatte områder for næring gjør kommunen 

attraktiv for virksomheter på leting etter steder å 

etablere seg.  En av strategiene er å fylle opp og 

videreutvikle kommunens allerede viktige 

næringsområder, der blant annet Pindsle er 

nevnt. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Økt trafikkbelastning knyttet til økt 

besøksintensitet vil gi økt støy og økt 

forurensning i et område med mye 

boligbebyggelse samt økt fare for trafikkuhell.  
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Samlet vurdering 

Forslaget innebærer at det kan åpnes for handel på to eiendommer som i dag benyttes til 

industri. Omdisponeringen innebærer ingen direkte fysisk endring i første omgang, men 

åpner muligheten til å etablere detaljhandel på området. Å åpne for mer detaljhandel 

utenfor sentrum kan ha en negativ effekt på sentrumshandelen og dermed bidra til å 

svekke sentrums posisjon i kommunen. 

Det er likevel liten tvil om at Pindsle er et attraktivt næringsområde for etablering av 

handel med stort bruksareal. 
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H02: Gneisveien 13 (Pindsle) 

 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Landskapet fremstår som et typisk plasskrevende 

næringsområde med store åpne harde flater. De 

grønne elementene begrenser seg til mindre 

restarealer med trær, busker/kratt mot 

tilgrensende eiendommer. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området er bygget ut med industri og har ingen 

gjenværende naturressurser.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller 

andre forhold av betydning for naturmangfoldet 

innenfor området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området. 

Støy  Det er ikke kartlagt gul eller rød støysone innenfor 

planområdet, iht. Miljøverndepartements 

"Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging". 

Områdenavn: Pindsle 

GBnr: 152/35, 82, 87 

Dagens formål: Industri 

Foreslått formål: Kombinert,  

næring/kontor/handel 

Arealstørrelse: ca. 13 daa 

Forslagsstiller: Norgeseiendom AS 

v/Jon Kummen 

 

 

Beskrivelse: 

Pindsle næring- og handelsområde ligger mellom Raveien og Ringveien, rundt 2,5 km. fra 

sentrum. Forslagsstiller ønsker at et rundt 13 daa stort område, som i dag brukes til 

industri, omdisponeres til kombinert næring/kontor og handel.  
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har begrenset grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurensning innenfor 

området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke vurdert som verdifullt for 

nærmiljøet, i mosjon- eller rekreasjonsøyemed.  

By- og tettstedsutvikling  Ytterligere utvidelse av detaljhandelen på Pindsle 

vil kunne bidra til å utarme sentrum og svekke 

sentrums attraktivitet, som er avgjørende for 

utviklingen av en attraktiv og levende by. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det er etablert en rekke bedrifter som driver 

detaljhandel på Pindsle de siste årene, som vitner 

om at området er attraktivt for handelsetablering. 

Barn og unge  Området har ingen verdi for barn og unge, eller 

som endres av at det tillates handel i eksisterende 

bygningsmasse. Endret bruk vil imidlertid kunne 

gi noe økt trafikk i et område med mye 

småhusbebyggelse. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området har gradvis fått mer detaljhandel med 

bedrifter med høy besøksintensitet. Området har 

store parkeringsarealer med gratis parkering som 

gjør at områdets tilgjengelighet med bil er svært 

god, og som gjør bruk av kollektivtransport til et 

lite attraktivt alternativ til  bil, til tross for at det 

finnes bussholdeplasser langs både Raveien og 

Ringveien. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Endret mulighet for bruk i eksisterende 

bygningsmasse vil neppe gi behov oppgradering 

på teknisk infrastruktur. Økt trafikk som følge av 

høyere besøksintensitet vil øke belastningen på 

eksisterende veier. Ringveien har i dette området 

en ÅDT på 6500. Kommuneplanen setter vilkår 

om opparbeidelse av nødvendig  

infrastrukturstruktur ved etablering av handel på 

Pindsle. 
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Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  I strategisk næringsplan (2019-2031) er en 

målsetning å videreutvikle og styrke Sandefjord 

som en attraktiv næringskommune. Tilstrekkelig 

avsatte områder for næring gjør kommunen 

attraktiv for virksomheter på leting etter steder å 

etablere seg.  En av strategiene er å fylle opp og 

videreutvikle kommunens allerede viktige 

næringsområder, der blant annet Pindsle er 

nevnt. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer, høye 

radonverdier e.l. til området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Økt trafikkbelastning knyttet til økt 

besøksintensitet vil gi økt støy og økt 

forurensning i et område med mye 

boligbebyggelse samt økt fare for trafikkuhell. 

Samlet vurdering 

Forslagsstiller ønsker å utvide bruksmuligheten på tomten ved å åpne for andre formål, i 

likhet med den utviklingen som har vært på Pindsle for øvrig. Dersom dette innebærer 

detaljhandel vil det øke besøksintensiteten og trafikkbelastningen i et område som er 

svært bilbasert. Å åpne for mer detaljhandel utenfor sentrum vil dessuten kunne ha en 

svært negativ effekt på sentrumshandelen og dermed bidra til å svekke sentrums 

posisjon i kommunen. 

Det er uklart om dagens bygningsmasse er fullt i bruk eller om handel kan bidra til at en 

større del av bygningsmassen blir tatt i bruk og dermed øker sysselsettingen. Foruten 

dette punktet har tillatelse til å åpne for handel få positive konsekvenser og flere 

potensielt svært negative.  
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OMRÅDER FOR KOMBINERT FORMÅL 

K02: Ranvik brygge 

 
Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 

 

 Området er ikke kartlagt som et verdifullt 

landskap- eller grønnstrukturområde. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består av etablert næringsvirksomhet og 

parkeringsplasser og har ingen gjenværende 

naturressurser. En mindre del består av 

uproduktiv skog.  

Naturmangfold  Det er registrert sårbar art innenfor området. 

Området berører lokalt viktig naturtype (bløtbunn). 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området. 

Støy  Mindre deler av arealet ligger delvis innenfor rød 

og gul støysone iht. Miljøverndepartementets 

«Retningslinje for behandling av støy i 

Områdenavn: Ranvik brygge 

GBnr: 128/26, 29, 74, 82, 121,  

122, 161 og 494 

Dagens formål: Næring 

Foreslått formål: Kombinert formål næring 

/tjenesteyting/bolig 

Arealstørrelse: 22 daa 

Forslagsstiller: AS Thor Dahl  

v/Einar Sissener 

Beskrivelse: 

Ranvik brygge har lang tradisjon som næringsområde i Sandefjord. Innspillet gjelder 

transformasjon av næringsområdet på Ranvik brygge til kombinert formål 

næring/bolig/offentlig og privat tjenesteyting.  



KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE AV INNKOMNE INNSPILL | OMRÅDER FOR KOMBINERT FORMÅL | 
SANDEFJORD KOMMMUNE | 55  

 

arealplanlegging». Kilden til støy er Fv 303, 

Hystadveien. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsforekomster 

innenfor eller i nærheten av det aktuelle området.  

Forurensning  Ingen kjente forhold.   

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Deler av området er registrert som lokalt viktig tur- 

og rekreasjonsområde. En mindre del er registrert 

som svært viktig område. Det er ikke registrert 

merkede turløyper i området. 

By- og tettstedsutvikling  Området er sentrumsnært og ligger innenfor 

langsiktig utviklingsgrense i RPBA. Området 

anses å være godt egnet for flerfunksjonell bruk.  

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området antas å være attraktivt som 

boligområde. Det har vært en utvikling med flere 

nye boligområder i nærhet i senere år. I forhold til 

næringsvirksomhet så ligger området i tilknytning 

til eksisterende næringsvirksomhet på Jotun. 

Områdets topografi gjør at arealene likevel ikke 

naturlig ses i sammenheng.  

Barn og unge  Ingen skoler i umiddelbar nærhet. Området er i 

dag regulert til næring og antas å ha liten verdi for 

barn-/unge.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området ligger forholdsvis sentrumsnært og har 

god kollektivdekning. Som næringsområde anses 

området som et relativt bilbasert område. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Hystadveien har en ÅDT på 12000/13000. Det er 

gang- og sykkelvei langs Hystadveien mot 

sentrum, men den har varierende bredde og 

standard. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Det ligger skole og barnehage i nærområdet, men 

ikke i umiddelbar nærhet til området.  

Næringsliv og sysselsetting  I strategisk næringsplan (2019-2031) er en 

målsetning å videreutvikle og styrke Sandefjord 

som en attraktiv næringskommune. Tilstrekkelig 

avsatte områder for næring gjør kommunen 
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attraktiv for virksomheter på leting etter steder å 

etablere seg. Selv om ikke Ranvik brygge er 

nevnt eksplisitt i strategisk næringsplan vil 

omdisponering innebære nedbygging av et 

kaianlegg. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 En stor del av området ligger innenfor et 

kvikkleirefelt med risikoklasse 3, med potensielt 

alvorlige konsekvenser. Eventuelle tiltak vil kreve 

nærmere undersøkelser.  

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisikoen er knyttet til tiltak innenfor et 

kvikkleirefelt. I tillegg må næringsvirksomhet være 

egnet til samlokalisering med bolig. 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Innspillet vil medføre at et eksisterende næringsområde blir omdisponert til kombinert 

formål næring/tjenesteyting/bolig. Området ligger innenfor langsiktig utviklingsgrense og 

antas å være et attraktivt område både for næring og bolig.  

Det er registret forekomst av sårbar art innenfor området (Bjørkekjølflatbille, reg. 2017). 

En utvikling av området med en kombinasjon av næring og bolig vil kunne medføre økt 

andel myke trafikanter i området. Gang-/sykkelvei langs Hystadveien er av dårlig kvalitet 

og bør opprustes. Gang/sykkelvei oppleves lite attraktiv av beboere i området i dag. 
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K03: Framnes 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er i dag preget av industri og er ikke 

kartlagt eller vurdert som verdifullt 

landskapsområde.  

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området er preget av industri og har ingen 

gjenværende naturressurser.   

Naturmangfold  Området berøres av naturtype bløtbunnsområder 

i strandsonen. Lokaliteten er vurdert til lokalt 

viktig. Enkelte andre observasjoner av arter. 

Industriområdets takflater antas å være 

hekkeplass for flere fuglearter som det bør tas 

hensyn til. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området. 

Støy  Det er ikke kartlagt rød eller gul støysone i 

henhold til Miljøverndepartementets 

«Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging». Må forventes noe støy fra 

Framnesveien og eksisterende industri og 

havneaktivitet (nattopplag for ferge). 

Områdenavn: Framnes 

GBnr: 112/529, 530 og 531  

samt deler av 112/3 

Dagens formål: Industri/kontor/lager 

Foreslått formål: Næring/tjenesteyting/bolig 

Arealstørrelse: 80 daa 

Forslagsstiller: AS Thor Dahl  

v/Einar Sissener 

Beskrivelse: Transformasjon fra næring/kontor/lager til næring/tjenesteyting/bolig av 

område i Sandefjords indre havnebasseng. 
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsforekomster 

innenfor eller i nærheten av det aktuelle området. 

Forurensning  Det er registrert forurensning i grunn. Kan brukes 

med restriksjoner. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Deler av arealet er registrert som friluftsområde. 

Trolig lar dette seg kombinere med det forslåtte 

formålet. Kyststi gjennom området må vurderes. 

Eksisterende ferdselsårer må bevares. Yndet 

fiskested. 

By- og tettstedsutvikling  Området ligger innenfor langsiktig 

utviklingsgrense i RPBA. Områder er 

sentrumsnært og antas å ha stort potensiale for 

flerfunksjonell bruk. Har potensial for å knyttes 

tettere sammen med resten av sentrum med 

gang-/sykkelbro. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området ligger sentrumsnært og i nær tilknytning 

til eksisterende nærings- og boligområder.  

Barn og unge  Området er lite tilrettelagt for barn og unge i dag, 

og bør bedre tilrettelegges for ved utviklingen av 

området.   

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området har god kollektivdekning og i 

sykkelavstand til sentrum. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Deler av veisystemet må vurderes. Tilrettelegging 

for gang-/sykkel på deler av området. Mangler 

gang-/sykkelvei mellom Kilen og Framneskrysset. 

(Deler av området har ny g/s- vei.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Det finnes barnehage og skole i nærområdet.  

Næringsliv og sysselsetting  I strategisk næringsplan (2019-2031) er en 

målsetning å videreutvikle og styrke Sandefjord 

som en attraktiv næringskommune. Nedbygging 

av et stort dypvanns kaianlegg som Framnes kan 

være negativt for næringsutviklingen. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

Redegjørelse 
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ynlighet

/Konse

kvens) 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Endring fra næring til bolig antas å ikke utgjøre 

noen risiko. Det forutsettes imidlertid næring som 

er godt egnet å samlokalisere med boliger. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Innspillet medfører få negative konsekvenser. En omdisponering fra næringsformål til 

kombinert formål med bolig vil kunne redusere areal for næringsvirksomhet. Arealet 

ligger sentrumsnært og innenfor langsiktig utviklingsgrense. Det er registrert forurensning 

i grunnen, dette må det tas hensyn til ved eventuell utvikling/transformasjon. Det antas at 

flere fuglearter har sin hekkeplass på industriområdets flate tak. Dette kan være en 

utfordring ved transformasjon av sjønære industriområder. Ved eventuell transformasjon 

må kyststi gjennom området vurderes.  
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OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR 

 

G04: Hunrødstrubben 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er ikke registrert som et verdifullt 

landskapsområde, og kan heller ikke betraktes 

som viktig ut fra en generell vurdering. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området har fulldyrket jord med god og svært god 

jordkvalitet. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller 

andre forhold av betydning for naturmangfoldet 

innenfor området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Området har flere automatisk fredede kokegroper. 

Støy  Ikke relevant. 

Områdenavn: Hunrødstubben 

GBnr: 35/1, 35/2 m.fl. 

Dagens formål: Boligbebyggelse – 

framtidig  

Foreslått formål: LNF 

Arealstørrelse: ca 17 daa 

Forslagsstiller: Beboere på  

Hunsrød (underskrifter) v/ 

Grethe Reizer og advokat 

Jan Birger Løken 

Beskrivelse: 

To nær identiske innspill har kommet til området Hunsrødstubben, som er satt av til 

fremtidig boligområde i gjeldende kommuneplan. Området brukes i dag til jordbruk. 

Området ble tatt inn som bolig ifm. rullering av kommuneplanen i 2013 og ønskes nå 

endret tilbake til LNF-formål. 
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Ikke relevant. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke kartlagt som et friluftsområde. 

By- og tettstedsutvikling  Det er ikke satt noen langsiktig utviklingsgrense 

for dette området i gjeldende RPBA. 

Omdisponering forhindrer likevel ytterliggere 

utvidelse av tettstedsgrensene i dette området. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Store deler av Hunsrød-området har blitt bygget 

ut med småhus i løpet av de siste 10-15 årene. 

Det tyder på at området er attraktivt for flere 

boliger. Store grønne nærområdet gjør det til et 

attraktivt miljø for barnefamilier. Omdisponering 

tar bort muligheten for utbygging. 

Barn og unge  Området er fulldyrka og derfor ikke egnet for lek i 

sommerhalvåret. På vinterstid kan likevel et slikt 

område være verdifullt for skilek og lignende.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det går flere busslinjer langs Raveien. 

Gangavstanden til busstoppet er likevel for lang 

for at en vesentlig andel av nye beboere i dette 

område ville benyttet seg av buss. Fortsatt LNF 

forhindrer dermed utbygging av et bilbasert 

småhusområde. Sammenlignet med mer perifere 

områder avsatt til bolig i kommunen er likevel 

avstanden til sentrum og kommunens øvrige 

arbeidsplasskonsentrasjoner forholdsvis kort fra 

Hunsrød.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Ikke relevant. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Fortsatt primærnæring på et så lite område har 

ingen betydning for sysselsettingen.  
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ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Ikke relevant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05: GØIF/HØGENHALL 

Samlet vurdering 

Innspillet innebærer at området avsatt til boliger i gjeldende kommuneplan endres tilbake 

til LNF-formål, hvilket betyr at Hunsrødfeltet ikke vokser videre mot sørøst. 

Omdisponeringen er i tråd med nasjonale mål om bevaring av dyrket mark, og forhindrer 

samtidig en bilbasert utbygging.  

Det er likevel liten tvil om at området har stort potensiale som boligfelt, i et område 

relativt nær Sandefjord by, Kullerød og andre områder med høy 

arbeidsplasskonsentrasjon som gir relativt mindre transportarbeid enn om tilsvarende 

boligområder lokaliseres i mer perifere deler av kommunen. 
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G05: GØIF/Høgenhall 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er ikke kartlagt som et 

landskapsområde. Sammen med Høgenhallåsen 

danner imidlertid de øvrige skogsområdene rundt 

en sammenhengende grønnstruktur med turstier 

som binder området sammen. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap) 

 Området består av fulldyrket jord, produktiv skog 

og annet markslag. Jordkvaliteten på den 

fulldyrkede delen av området er svært god. 

Konsekvensen vil avhenge hvordan idrettsparken 

utvides. Bygging av en idrettshall vil eksempelvis 

skape en mer varig omdanning av 

naturressursene enn dersom det anlegges en 

naturgressbane. Sammenlignet med boligbygging 

må likevel omdanning til idrettsformål betraktes 

som en mindre varig omdanning av 

naturressursene.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller 

andre forhold av betydning for naturmangfoldet 

innenfor området. I arealinnspillet vektlegges det 

at området er en viktig forflytningstrasé for rådyr. 

Områdenavn: GØIF/Høgenhall 

GBnr: 89/28 

Dagens formål: Boligbebyggelse 

Foreslått formål: Grønnstruktur 

Arealstørrelse: ca. 13 daa 

Forslagsstiller: Gjekstad og 

Østerøya Idrettsforening 

v/Helge Siljan 

 

 

 

Beskrivelse: 

GØIF ønsker å omdisponere området nord for dagens idrettspark fra fremtidig boligformål 

til grønnstruktur. Høgenhallåsen og eksisterende boligområder i sør setter begrensninger 

for fremtidig utvikling i disse retningene, og ved utbygging også på nordsiden vil 

idrettsforeningens muligheter for utvidelse begrenses i uoverskuelig fremtid. 
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Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner eller 

kulturmiljøer innenfor eller i tilknytning til området.  

Støy  Området ligger ikke i nærheten av noen større 

støykilder. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har begrenset grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Deler av området er kartlagt som friluftsområde. 

Omdisponering til idrett vil uten tvil ivareta 

områdets funksjon som et viktig område for 

rekreasjon og folkehelse bedre enn et 

boligområde.  

By- og tettstedsutvikling  Et godt aktivitetstilbud med gode fasiliteter er 

viktig for by- og tettstedsutviklingen. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området er ikke bygget ut, men den relativt 

sentrale lokaliseringen og gode nærkvaliteter gjør 

at trolig område vil være attraktivt for 

boligbygging. Styrking av idrettsparken vil 

imidlertid kunne øke attraktiviteten for 

nærområdet der det også er planlagt 

boligutbygging. 

Barn og unge  Området er viktig for barn og unges mulighet til 

organisert og uorganisert aktivitet. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Ikke relevant. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 En utvidelse av idrettsanlegget vil kunne gi behov 

for økt parkeringskapasitet og ny eller utbedret 

adkomstvei. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant. 
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ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Ingen kjente forhold. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

En omdisponering fra fremtidig boligformål til grønnstruktur medfører ingen kjente 

negative konsekvenser, men kan ha flere positive virkninger. Om anlegget utvides kan 

det likevel være behov for å vurdere om de trafikale forholdene er tilrettelagt for økt bruk, 

større arrangementer som fotballcuper osv.  
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OMRÅDER FOR BOLIGBEBYGGELSE 

 

B05: Krokenveien vest 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er ikke kartlagt som et landskapsområde 

og utgjør ikke noen viktig sammenhengende 

grønnstruktur.  

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Det meste av området består av produktiv skog 

med høy bonitet, mens mindre deler av området 

har skogmark med lav bonitet og uproduktiv skog. 

Området er stort og sammenhengende og 

omdisponering er derfor vurdert å ha negativ 

konsekvens. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller 

andre forhold av betydning for naturmangfoldet 

innenfor området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner eller 

kulturmiljøer innenfor eller i tilknytning til området.  

Støy  Området ligger ikke i nærheten av noe støykilde 

av betydning. 

Områdenavn: Krokenveien vest 

GBnr: 150/18, 19 m.fl.  

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: ca. 106 daa 

Forslagsstiller: JM Norge AS 

v/Gunn May Bergum 

Beskrivelse: 

Et større skogbruksfelt ønskes omdisponert fra LNF til boligformål. Et eventuelt boligfelt 

vil innebære en vesentlig utvidelse av det eksisterende boligområdet på Krokemoa og 

ligger rundt 3 km fra sentrum. 
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har begrenset grunnvannspotensial. 

Forurensning  Ingen kjente forhold. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Hele det aktuelle området er kartlagt som et viktig 

rekreasjon og- friluftsområde, som en del av et 

større skogområde med turveier og stier som kan 

ha stor verdi for nærbefolkningen på Krokemoa. 

Nedbygging av det aktuelle området vil imidlertid 

bare være en mindre del av det totale skogarealet 

og i liten grad svekke nærmiljøet muligheter for 

fysisk aktivitet. 

By- og tettstedsutvikling  Området er avklart som et utviklingsområde for 

boliger innenfor langsiktige utviklingsgrenser i 

RPBA. Utbyggingen innebærer likevel at 

tettstedsgrensen trekkes lenger fra sentrum i 

retning vest. Som småhusområde må områdets 

sentralitet i kommunen som helhet likevel 

betraktes som relativt god. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Boligområdet Krokenskogen har hatt en sterk 

boligutbygging de siste 15 årene, som vitner om 

at området er svært attraktivt for boligbygging. I 

området rundt Bugårddammen 

rekreasjonsområde finnes en rekke ulike 

fritidsaktiviteter som trolig gjør området spesielt 

godt egnet for barnefamilier.  

Barn og unge  Det ligger flere barnehager og en barneskole i 

nærområdet til det aktuelle området. Krokusen 

barnehage ligger tett opp til området og benyttes 

hyppig av Krokusen. Området er uansett hugget 

ned for tømmer og avstanden til resterende 

skogområde eller Bugårddammen 

rekreasjonsområde er godt innenfor gangavstand. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 

 

 

Området ligger helt i randsonen av Sandefjord 

tettsted, i retning vest. Deler av området ligger 

likevel i gangavstand til bussholdeplasser langs 

Krokemoveien, der det går busslinje med 20 

minutters avgangsfrekvens til sentrum. I tillegg 

ligger området i kort avstand til 
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arbeidsplasskonsentrasjonen på Pindsle. Det er 

likevel rimelig å anta at en stor andel beboere vil 

basere seg på bruk av bilen til sine daglige 

gjøremål. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Det aktuelle området ligger i nær tilknytning til 

eksisterende VA-nett. Krokemoveien har en ÅDT 

på rundt 4000 og har trolig kapasitet som 

samlevei for nyskapt trafikk ved en eventuell 

utbygging. Krokemoveien mangler imidlertid 

fortau langs det meste av strekningen i retning 

sentrum, skoler og idrettsanlegg. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Det finnes en rekke barnehager i nærområdet. 

Det finnes også barneskole, ungdomsskole og 

videregående skole i nærheten av det aktuelle 

området. Det er imidlertid vedtatt reguleringsplan 

for Sørby-Virik med potensial for 800 boliger. Det 

er noe usikkert om det er heldig med et 

ytterliggere press i området.  

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Ingen kjente forhold. 
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Samlet vurdering 

Innspillet innebærer omdisponering av et 106 daa LNF-område til fremtidig boligområde. 

Området er i tråd med gjeldende RPBA, som et avklart utviklingsområde for boliger, men 

innebærer likevel at tettstedsgrensen utvides i en avstand fra sentrum der bærekraftig 

mobilitet ikke kan påregnes. 

Som et småhusområde er likevel sentraliteten god om man betrakter det i en større 

kommunesammenheng. Området har også mange gode nærkvaliteter, som skoler og 

fritidstilbud. Bygging av småhus vil derfor trolig gjøre området svært attraktivt for 

småbarnsfamilier. Barns skolevei og nærområdets skoledekning bør imidlertid utredes 

nærmere. 
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B06: Modalveien 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Bygging av leilighetsbygg vil bli god synlig fra 

Sandefjordsveien ved innkjøring mot byen og fra 

utsiktspunktet på Mokollen, men innebærer ingen 

vesentlig svekkelse av landskapsverdiene siden 

tomten allerede er bebygget. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Rundt en tredel av innspillsområdet er fulldyrket 

mark med god og svært god jordkvalitet. 

Omdisponering av den lille flekken nærmest 

Sandefjordsveien synes hensiktsmessig ut fra en 

arronderinsmessig vurdering. Omdisponering av 

stripen med fulldyrket jord nord for dagens 

bebyggelse vil imidlertid innebære en reduksjon 

av et større sammenhengende område for dyrket 

mark og kunne senke terskelen for en fremtidig 

bitvis omdisponering av det gjenværende 

jordbruksområdet. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter innenfor planområdet. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner i eller i 

tilknytning til planområdet. 

Områdenavn: Modalveien 

GBnr:  41/16, 677, 144  

og 41/16/1) 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig - fremtidig 

Arealstørrelse: 6,3 daa 

Forslagsstiller: Advokathuset Sandefjord  

Ans v/Tormod Bergem 

Beskrivelse: 

Innspillet innebærer omdisponering av 6,3 daa LNF til fremtidig boligformål. Tanken er å 

bygge leilighetsbygg med 40-45 boenheter som kompletterer de nylig ferdigstilte 

leilighetsbyggene sør for innspillsområdet i et felles firkanttun.   
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Støy  Området er innenfor rød og gul støysone iht. 

Miljøverndepartements "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging". Kilden til 

støy er veistøy fra Sandefjordsveien. Tiltak vil 

derfor forutsette støydempende tiltak. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke kartlagt som et område for 

rekreasjon eller friluftsliv og er heller ikke vurdert 

som egnet for slike formål. 

By- og tettstedsutvikling  Området er utenfor langsiktige utviklingsgrenser i 

RPBA, men innenfor tettstedet Sandefjord. 

Lokaliseringen, nær sentrum gjør området godt 

egnet for tett boligbebyggelse og derfor betraktes 

som et prosjekt i tråd med kommunens 

arealstrategi.  

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det er nylig ferdigstilt leilighetsbygg i tilknytning til 

det aktuelle området. Sammen med de seneste 

årenes hyppige utbygging av leilighetsbygg i 

randsonen til sentrum vitner det om et attraktivt 

marked for nye boliger. I tillegg ligger det aktuelle 

området svært sentralt i forhold til en rekke skoler 

og barnehager. 

Barn og unge  Utbygging av området anses ikke å være i konflikt 

med barn og unges interesser. En utbygging i tråd 

med tilsendt materiale vil snarere kunne bedre 

uteoppholdsarealene for barnefamilier som 

allerede bor i Mo terrasse. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området ligger ikke innenfor 500 meters 

gangavstand til kollektivholdeplass. Området er 

likevel svært sentralt lokalisert i forhold til to av 

kommunens største arbeidsplasskonsentrasjoner 

i sentrum og Pindsle, med kun en kort sykkeltur 

unna disse og jernbanestasjonen.   
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Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Modalsveien er svært smal og konsekvensene av 

40-45 nye leiligheter bør utredes. Området ligger 

tilknyttet eksisterende VA-nett.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Området ligger i kort avstand til en rekke skoler 

og barnehager.  

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Området ligger innenfor et kvikkleirefelt med 

risikoklasse 3. Dette medfører behov for nærmere 

geotekniske undersøkelser. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisiko må ses i sammenheng med at 

området ligger i et fareområde for kvikkleire.  

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Tiltaket innebærer en videre utbygging av Mo terrasse i Modalveien. Området ligger 

sentralt og i så måte godt i tråd med Sandefjord ønskede arealstrategi. Det er likevel 

uheldig med en bitvis nedbygging av dyrkbar mark med god jordkvalitet, selv om denne 

omdisponeringen isolert sett kun innebærer en mindre endring av grensene.  

Foruten det ovennevnte ligger området innenfor støysonen til Sandefjordveien og i et 

område med kvikkleire. Det er også uvisst hvorvidt Modalveien har kapasitet til vesentlig 

økt lokaltrafikk. Samtlige av disse punktene bør utredes nærmere. 
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B07: Gloveveien (Øvre Hasle) 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området har ingen kartlagte landskapsverdier og 

kan heller ikke vurderes som verdifullt ut fra en 

konkret vurdering. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 7 daa består av fulldyrka jord med god 

jordkvalitet, mens 6 daa består av produktiv skog. 

Det fulldyrkede jordstykket ligger inneklemt i et 

boligområde som eneste delen øst for Gloveveien 

der det ikke er bygget ut boliger. Ut fra en 

arronderingsmessig vurdering kan nedbygging 

være hensiktsmessig, men deler av skogen bør i 

så fall bevares som buffer slik at ikke jordet øst 

for innspillsområdet berøres ved regulering. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller 

andre forhold av betydning for naturmangfoldet 

innenfor området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området. 

Støy  Det er ikke registrert støy i nærheten av det 

aktuelle området. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Områdenavn: Gloveveien 

GBnr: 46/1 m.fl. 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig, 

fremtidig 

Arealstørrelse: 13 daa 

Forslagsstiller: Solveig og Tor Kvillum, 

på vegne av grunneierne 

Beskrivelse: 

Grunneierne ønsker å omdisponere området fra LNF til fremtidig boligformål. Ca. 7 daa. 

består av dyrket mark, mens 6 daa består av skog.  
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Forurensning  Ingen kjente forhold. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Skogdelen av det aktuelle området er registrert 

som friluftsområde, samtidig ligger området og 

eksisterende boligområde tilknyttet vesentlig 

større sammenhengende friluftsområder som er 

klassifisert som svært viktig. I den 

sammenhengen vurderes ikke nedbygging av 

denne delen som noen vesentlig svekkelse av 

nærmiljøets muligheter for rekreasjon og friluftsliv.  

By- og tettstedsutvikling  Den dyrkbare delen av området er avklart som 

utbyggingsområdet for boliger i RPBA. 

Skogområdet ligger imidlertid utenfor langsiktige 

utviklingsgrenser. 

Området er i randsonen av tettstedet Sandefjord 

mot nordøst, et stykke fra sentrum. Tettstedets 

utstrekning i denne retningen er imidlertid ganske 

begrenset, og som småhusområde må områdets 

sentralitet i kommunen som helhet betraktes som 

forholdsvis god. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Områdets sentralitet er som nevnt relativt god og 

bør således være attraktiv for boligbygging. For 

øvrig har området gode nærkvaliteter som bør 

gjøre det attraktivt for barnefamilier. 

Barn og unge  Området vurderes ikke å være i konflikt med barn 

og unges interesser fordi nærområdet har tilgang 

til andre store og grønne nærområder. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Deler av området ligger innenfor akseptabel 

gangavstand til holdeplass for buss på Ringveien 

og Hasleskogveien. Det må likevel antas at 

beboere i dette området vil benytte seg av bil som 

sitt primære fremkomstmiddel grunnet avstanden 

til større arbeidsplasskonsentrasjonen og de 

opplevde ulempene ved bruk kollektivtransport 

medfører.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger i nær tilknytning til eksisterende 

VA-nett. Sandkollveien er for smal til å egne seg 

som adkomstvei fra Ringveien. Adkomst vil derfor 

være mest hensiktsmessig i en hesteskoformet 
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omvei, via Hasleskogveien eller Brentsåsveien og 

Gloveveien, noe som medfører noe økt belasting 

på nærmiljøet.   

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Området ligger i kort avstand til barnehage og 

ungdomsskole på Breidablikk. Nærmeste 

barneskole på Sande ligger imidlertid litt utenfor 

gangavstand.  

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Området ligger innenfor et kvikkleirefelt med 

risikoklasse 2. Dette vil gi behov for nærmere 

geotekniske undersøkelser. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisiko må ses i sammenheng med at 

området ligger i et fareområde for kvikkleire. 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Forslagsstiller ønsker å omdisponere fra LNF til fremtidig boligformål. Halvparten av 

området er dyrkbar mark, men er avklart som utviklingsområde for boliger i RPBA. I 

tillegg ligger jordbruksdelen avskåret fra resten av de dyrkbare flatene og kan sies å 

være egnet for omdisponering ut fra en arronderingsmessig vurdering. Skogområdet 

ligger derimot utenfor utviklingsgrensene til RPBA. En omdisponering som også omfatter 

skogområdet vil likevel kunne være hensiktsmessig hvis deler av skogen spares som 

buffer. Kvikkleire medfører behov for geotekniske undersøkelser. 
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B09: Sandkollen (Hasle) 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området har ingen kartlagte landskapsverdier og 

eventuell nedbygging vurderes heller ikke til å gi 

noen vesentlig negative landskapsvirkninger. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Den nordvestlige delen av det aktuelle området 

harproduktiv skog med høy og særs høy bonitet. 

Resterende del består i hovedsak av annet 

markslag. Området fremstår som lite verdifullt 

som LNF-område. Den tiltenkte løsningen for 

adkomst vil imidlertid måtte innebære at den 

legges på dyrket mark. 

Naturmangfold  Soppen bølgekjuke er funnet i eller nær grensen 

til det aktuelle området. Arten er rødlistet, men 

ikke i kategorien truet.  

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner eller 

kulturmiljøer innenfor eller i tilknytning til området. 

Støy  Området ligger ikke i nærheten av noen store 

støykilder. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Områdenavn: Sandkollen 

GBnr: 46/312, 46/1 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Boligformål - fremtidig 

Arealstørrelse: ca. 25 daa 

Forslagsstiller: Arne Gundersen 

på vegne av grunneierne  

Solveig Gundersen, Aslak Aasheim  

og Andreas Aasheim. 

Beskrivelse: 

Forslagsstiller ønsker på vegne av grunneierne å omdisponere rundt 25 daa LNF til 

område for fremtidig boligbebyggelse. Området består i hovedsak av produkt skog og 

annet markslag. 
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Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er kartlagt som et svært viktig 

friluftsområde, som en del av stort 

sammenhengende område.  

By- og tettstedsutvikling  Det er ikke lukket noen langsiktig utviklingsgrense 

i dette området. Utviklingen innebærer en 

utvidelse av boligfeltet på Sandkollen i retning 

nordvest, og må regnes som en utvidelse av 

tettstedet snarere enn en arealutfylling. Området 

har likevel ingen viktig funksjon i dag og boliger 

anses som det mest riktige alternativet til dagens 

bruk. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Selv om området ligger i randsonen av tettstedet 

Sandefjord er området relativt sentralt i en større 

sammenheng, området har også store grønne 

næromgivelser. Sandkollen har hatt noe 

byggeaktivitet de siste 10 årene. 

Barn og unge  Sandkollen er et småhusområde med mange 

barnefamilier. Nærområdet består imidlertid av 

store alternative skog- og lekeområder med 

høyere kvalitet enn det aktuelle området. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Nærmeste busstopp langs Hasleskogveien og 

Råstadveien ligger innenfor gangavstand, men 

ikke så nær, eller med en avgangsfrekvens, som 

gjør buss til et attraktivt alternativ til privatbil. Med 

tanke på samlet transportarbeid har likevel 

området relativt god sentralitet til kommunens 

største arbeidsplasskonsentrasjoner. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger nært knyttet til eksisterende VA-

nett langs Gloveveien. Adkomst er fra 

forslagsstiller tenkt løst sammen med planlagt 

boligfelt på Dverdalåsen med gang- og sykkelvei. 

Dyrket mark mellom de to områdene gjør det 

imidlertid noe usikkert hvordan dette er tenkt løst i 

fellesskap uten å berøre dyrket mark. Adkomst 

kan muligens løses via Bekkåsveien, men vil 

kreve utbedring av vei. 
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Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Det finnes barnehager og stor ungdomsskole på 

Breidablik, i gangavstand fra det aktuelle 

området. Nærmeste barneskole ligger på 

Unneberg, ca. 25 minutters gange fra området.  

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til 

området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Adkomst med gang- og sykkelvei må løses uten å 

berøre dyrket mark. 

 

 

 

Samlet vurdering: 

Området som foreslås omdisponert fra LNF til boligformål vurderes å ha lav verdi som 

LNF-område, og fremstår i så måte som et område som kan være egnet for boligbygging. 

Det er imidlertid uklart hvordan adkomsten er tenkt løst. Forslagsstiller skisserer en felles 

adkomst i samarbeid med et nytt boligfelt på Dverdalåsen, men dette krever at at det 

adkomstveien legges på dyrket mark. Utbedring og adkomst via Bekkeåsveien kunne 

imidlertid være løsning. 
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B10: Åliveien 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området ligger direkte tilknyttet dyrket mark i tre 

retninger. Bygging av boliger her vil derfor bli 

svært synlig mot omgivelsene og tydelig endre 

det kulturlandskapet mot omgivelsene, 

eksempelvis fra Ringveien. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Rundt 2 daa av den 5 daa store tomten består av 

produktiv skog, resten er hageareal. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter innenfor planområdet. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det ligger et automatisk fredet gravfelt i skogen 

nord for den aktuelle tomten. Deler av randsonen 

og sikringssonen ligger innenfor tomten, men 

ellers utenfor. 

Støy  Området ligger ikke i nærheten av noe støykilde 

av betydning. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner begrenset 

grunnvannspotensial. 

Områdenavn: Åliveien 

GBnr: 47/103 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Boligformål 

Arealstørrelse: 5 daa 

Forslagsstiller: Trond Løke 

 

Beskrivelse: 

Eierne av Åliveien 23 ønsker å omdisponere tomten fra LNF med godkjent helårsbolig til 

boligformål, med mulighet for mellom 3-6 nye boenheter. Rundt halvparten av det aktuelle 

området består i dag av forslagsstillers hus og tilhørende hage, mens den andre 

halvparten består av skog på fjell. 
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Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er kartlagt som et svært viktig 

friluftsområde. Områdets betydning er trolig 

knyttet til en kartlagt fotrute som passerer 

gjennom skogen nord for tomten. Bygging på 

skogarealet innenfor tomten vil antagelig ikke 

bidra til noen vesentlig svekkelse av mulighetene 

for rekreasjon og friluftsliv. 

By- og tettstedsutvikling  Bygging av et fåtall småhus i en perifer del av 

tettstedet Sandefjord har trolig få negative 

konsekvenser. Områdets sentralitet sett i 

kommunesammenheng er god. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området ligger relativt sentralt lokalisert med 

mange nærkvaliteter som gjør det egnet for 

barnefamilier. 

Barn og unge  Nedbygging synes ikke å være i konflikt med barn 

og unges interesser. Utbygging kan gi flere barn 

og unge tilgang til gode nærkvaliteter. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området har gangavstand til busstopp på 

Lingelemveien. Utbygging må likevel betraktes 

som et bilbasert småhusområde. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger tilknyttet bebygget tomt knyttet til 

VA-nett. Åliveien er smal, men utbygging vil kun 

innebære et fåtall boliger. Flere boliger vil gi flere 

skolebarn langs Lingelemveien og Ringveien, 

som er en ulykkesbelastet strekning. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Det ligger barnehage, barneskoler og 

ungdomsskole i nærområdet på Breidablikk og 

Mokollen.  

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant.  

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

Redegjørelse 
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/Konse

kvens) 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til 

området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Risikoen for utilsiktet inngrep må knyttes til det 

registrerte gravfeltet med sikringssone som ligger 

delvis over tomtegrensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Omdisponering av området til boligområde med mulighet for småhus har få negative 

virkninger. Det bør vurderes nærmere om tiltaket kan gi utilsiktede inngrep i gravfeltet 

nord for den aktuelle tomten. 
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B16: Fevangstien 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er ikke kartlagt som et viktig 

friluftsområde, men er i kommunens temakart 

avsatt til landskaps og naturverdi A, og del av et 

sammenhengende belte. Området ligger imidlertid 

mellom boliger og dyrka mark og anses ikke å få 

vesentlige konsekvenser for landskapet eller 

friluftsmulighetene i området. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består av produktiv skog og bebygd 

område, men omkranses av dyrket mark på tre av 

sidene. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter eller annet viktig 

naturmangfold innenfor området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kjente kulturminner innenfor 

området. 

Støy  Området er i nærheten av støykilder som Raveien 

og flyplass, men anses ikke være berørt i støykart 

som foreligger. Området er imidlertid innenfor 

Områdenavn: Fevangstien 

GBnr: 25/2 og 25/33 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 7,3 daa 

Forslagsstiller: Advokat på vegne av,  

Alf Henning Pedersen,  

og Leif Idar og Mona Frislid 

Beskrivelse: 

Foreslåtte område ønskes omdisponert fra LNF til bolig. Deler av området oppgis at 

tidligere har vært avsatt til bolig, men gjort om til LNF. Området er ikke i bruk i dag, og 

anses av forslagsstiller som godt egnet for bolig og som supplement til eksisterende 

boligbebyggelse, samt at området har nærhet til kollektivtrafikk, og gang og sykkelvei til 

skole, barnehage, grendehus og handelsområde. Det er vist illustrasjon på 

småhusbebyggelse, rekkehus. 
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støysone gul fra skytebanen i nærheten, og tiltak 

for å hensyntas dette må påregnes. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsforekomster 

innenfor området. 

Forurensning  Det er ikke kartlagt forurenset grunn innenfor 

området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke kartlagt som viktig friluftsområde, 

eller berører slike interesser. Området kan 

imidlertid å ha noe verdig som friområde for 

boligene i nærheten. Men det anses også å være 

alternativer i nærheten. 

By- og tettstedsutvikling  Området anses å være noe perifert, men del av 

tettstedet Fevang og supplement til eksisterende 

boliger. Det bidrar likevel ikke til å bygge opp 

under noe tydelig definert tettsted. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det finnes skole under 1 km. unna, og det er 

nærhet til Fokserød og Torp, og ca. 1 km. til 

turløyper som leder nordover og sørover mot 

Hjertåsområdet. Det er likevel noe usikkert hvor 

attraktivt området er for boligutbygging. 

Barn og unge  Området anses å kunne ha gode kvaliteter for 

barn og unge, det er under 1 km til skolen, som er 

på samme side og med fortau, samt 

grøntområder i nærheten. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det er busstopp i nærheten, og nært 

næringsområder for Kullerød/Fokserød og Torp, 

samt E-18, men noe perifert fra Sandefjord 

sentrum. Det kan derfor være sannsynlig at flere 

transportformer kan være aktuelt herfra, eventuelt 

blir transportbehovet delvis bilbasert. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Dette anses ivaretatt, VA-nett og atkomstveier i 

nærheten, benyttes eventuelt eksisterende 

avkjøring til fylkesvei. 
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Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Barneskole ligger ca. 1 km unna. Barnehager er 

noe lenger unna, Hunsrød/Bottenveien. Det er 

fortau langs fylkesveien. 

Næringsliv og sysselsetting  Liten betydning. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke registrert naturrisiko her. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisiko er knyttet til nærhet til dyrka 

mark, buffersone/byggeforbudssone som må 

hensyntas og potensielle interessekonflikter 

mellom utvidet boligområde og landbruksdrift. 

 

 

 

Samlet vurdering 

Det anses å være få negative virkninger med å omgjøre området fra LNF til boliger. Det 

oppgis også at området var avsatt til bolig, men senere tatt ut. Arealet anses ikke som 

dyrka mark, men har dyrka mark på den tre sider, som må hensyntas. På den fjerde 

siden, vestover, er det eksisterende boligområde, som anses å kunne naturlig utvides 

denne veien uten for store infrastruktur tiltak. Etter en samlet vurdering anses det som 

hensiktsmessig å omdisponere arealet fra LNF til bolig. På grunn av dyrka mark vil 

området som kan bebygges bli vesentlig mindre. 
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B18: Paradisskogen/Hørdal 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området ligger direkte tilknyttet dyrket mark i en 

retning, og boligområde i de øvrige retninger, 

hvorav en retning er mot området som ønskes 

byttet fra bolig til LNF pga. gravhaug. 

Landskapets verdi anses likevel ikke som 

verdifull. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Ca. 8,8 daa av den 9 daa store eiendommen 

består av produktiv skog. Arealet ligger direkte 

tilknyttet dyrka mark, noe som tilsier 10 meter 

buffersone mot vest. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter innenfor området. I nærområdet går det en 

viltkorridor over E-18. Et bytte av areal anses ikke 

få konsekvenser for dette, da bytte medfører 

større sammenhengende LNF-områder. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det ligger et automatisk fredet gravfelt i skogen 

nord for den aktuelle tomten, men dette området 

ønskes omdisponert fra boligområde til LNF. Det 

må vurderes en arrondering i dette tilfelle slik at 

hele gravfeltet gjøres om til LNF, sammenlignet 

med forslagsstillers kartskisse. 

Områdenavn: Paradisskogen/Hørdal 

GBnr: 23/9 

Dagens formål: LNF og boligformål 

Foreslått formål: Bolig og grønnstruktur 

Arealstørrelse: 9 daa 

Forslagsstiller: Klinestadskogen 

Eiendom ANS  

Beskrivelse: 

Forslagsstiller ønsker å endre/bytte formålene innenfor den aktuelle eiendommen slik at 

ca. 3 daa som i dag er regulert til bolig, omdisponeres til grønnstruktur, mens ca. 4 daa 

som i dag er LNF omdisponeres til bolig. Den delen som foreslås omdisponert fra bolig til 

grønnstruktur består av et større gravfelt, mens delen som foreslås omdisponert til bolig 

er skog. 
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Støy  Området ligger i mellom potensielle støykilder, E-

18, Hørdalsveien, Raveie og Torp lufthavn, men 

området som ønskes omgjort til bolig, ligger 

utenfor støysonen ifølge kommunens kart over 

støysoner pt. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert borehull, eller oppkom av 

grunnvann etc. i området 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er kartlagt som lav verdi for rekreasjon. 

Det er ikke kartlagt løyper eller lignende gjennom 

området. Det anses flere lignende områder i 

nærheten som kan benyttes til friluftsformål og 

rekreasjon. 

By- og tettstedsutvikling  Området er utenfor RPBA og i et spredt bebygd 

område. Areal omgjort til bolig har en størrelse 

som tilsier kun noen få bolighus som fyller ut 

eksisterende boligområde. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Byggeaktivitet siste tiår tilsier at området har noe 

marked for boligbygging. Området for øvrig 

vurderes å ha noe begrensede nærkvaliteter 

Barn og unge  Nedbygging anses ikke å være i konflikt med barn 

og unges interesser. Gode nærkvaliterer i 

området. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området har gangavstand til busstopp på Nordre 

Fevang og Tassebekk, men må anses som et 

bilbasert småhusområde. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området er tilknyttet VA-nett. Flere boliger vil gi 

flere skolebarn langs Hørdalsveien/Raveien. 

Skolevei innebærer minst én kryssing av Raveien, 

fortau hele veien frem til Fevang skole. 

Strekningene anses som ulykkesbelastet. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Det ligger barnehage og barneskole i nærområdet 

på Fevang. Stokke ungdomsskole er nærmeste 

ungdomsskole, utenfor gangavstand. 
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Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant 

ROS-analyse Risiko

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til 

området.  

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisikoen må knyttes til det registrerte 

gravfeltet med sikringssone som ligger delvis over 

foreslått areal. 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Justering/bytte av område fra LNF til bolig i dette tilfelle anses å ha få negative 

virkninger. Det må ses nærmere på justeringen av grensen av området som omgjøres til 

bolig mot gravfeltet, og vurderes om dyrka mark i tilknytning blir påvirket eller ikke (10 

meter buffersone). Det anses tilsvarende å være positivt at gravfeltet blir 

LNF/hensynssone, men området kan ikke påregnes benyttet til lekeområde. 
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B20: Rismyr syd 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er ikke kartlagt å ha spesiell verdi. 

Området er imidlertid stort og nedbygging av 

området vil følgelig gi en vesentlig endring av 

dagens skogspregede landskap. Samtididig er 

området nært Kodal sentrum og eksisterende 

boligområder, med store skogsområder rundt. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Det er registrert ca. 4 daa dyrka mark innenfor 

området, men noe forslagsstiller anser som feil og 

som utmark. Ellers består området av produktiv 

skog og fjell. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter, utvalgte 

naturtyper eller lignende i området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner i området, og 

området anses heller ikke å være viktig som 

kulturmiljø eller landskap. 

Støy  I følge kommunens støysonekart er deler av 

området innenfor gul støysone. ÅDT er på 2000 

og fartsgrense 80. Støydempende tiltak må 

påregnes ved eventuell utbygging. 

Områdenavn: Rismyr syd 

GBnr: 307/2 og 304/1 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: ca. 190 daa 

Forslagsstiller: Erlend Karlsen og Bjørnar Brekke 

 

Beskrivelse: 

Området ønskes omdisponert fra LNF til byggeområde for boliger. Området består i dag 

hovedsakelig av produktiv skog og fjell. Området ligger nær Kodal, med skole og 

boligområder. 
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsforekomster i 

området, men det er flere grunnvannsborehull 

rundt området. 

Forurensning  Ingen kjente forhold. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er betraktet som et viktig friluftsområde, 

og det går turstier gjennom området. Det er 

imidlertid gode alternativer i området, og som 

anses som svært viktige friluftsområder, slik at en 

utbygging her vurderes ikke å få vesentlige 

konsekvenser for mulighetene til rekreasjon og 

friluftsliv. 

By- og tettstedsutvikling  Flere innbyggere kan gi grunnlag for flere lokale 

funksjoner i Kodal sentrum, som i dag har et 

svært begrenset servicetilbud for nærområdet. 

Kodal har imidlertid store og dårlige utnytede 

arealer i og rundt sentrumsområdet, og strategien 

bør som hovedregel være at veksten skal skje 

innenfra og ut. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området ligger nært Kodal sentrum med nye 

Kodal skole og idrettspark og tilliggende 

boligområder, og har slik sett muligheter til å få 

gode kvaliteter for å være et attraktivt område. 

Det er også en del byggeaktivitet i og rundt Kodal. 

Imidlertid er det erfaringsmessig, sett ut i fra 

Rismyr/Huken-planen, vanskelig å se at en slik 

stor utbygging svarer seg i dette området, eller er 

attraktiv nok. 

Barn og unge  Området anses ikke å ha noen kvaliteter som 

skiller det særskilt ut sammenlignet med andre 

store nærliggende naturområder.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området ligger nær Kodal sentrum med noen 

basistjenester, samt skole og busstopp. For 

øvrige tjenester er Sandefjord sentrum nærmeste 

sted, og det antas at en utbygging her likevel vil 

bli noe bilbasert. Områdets sentralitet i forhold til 

kommunens største arbeidsplasskonsentrasjoner 

i tilknytning til E18 og Sandefjord sentrum er 
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likevel forholdsvis god, stort sett innenfor rundt 15 

minutters kjøring. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området er nært tilknyttet eksisterende VA-nett. 

Utbygging vil kreve en ny adkomstvei fra Fv305. 

Denne veien har i dag høy hastighet forbi det 

aktuelle området. Løsning av ny adkomst må 

løses på en måte som ikke gir vesentlig fare for 

trafikkulykker. Utbygging vil også kreve at det 

tilrettelegges for trygg skolevei til Kodal skole.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Kort vei til barnehage og skole, ca. 1-1,3 km. 

Næringsliv og sysselsetting  Befolkningsvekst i Kodal kan gi et økt grunnlag for 

nye tjenester, næring og sysselsetting i indre 

deler av kommunen. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Deler av tilknyttet område er registrert som 

skredfare/snøskredfare. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Tiltaket i seg selv er ikke vurdert å medføre noen 

virksomhetsrisiko. 
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Samlet vurdering 

En omdisponering fra LNF til et boligfelt på denne størrelsen vil medføre en vesentlig 

endring av landskapet som i dag domineres av skog, men området er ikke kartlagt eller 

vurdert som et verdigfult landskapsområde.   

En mulig utbygging vil imidlertid kreve en løsning for adkomstvei fra Fv305 og en trygg 

gang- og sykkelforbindelse til Kodal sentrum, særlig med tanke på en trygg skolevei for 

barn. Når det gjelder transportbehov er det liten tvil om at lokaliseringen i kommunen 

legger opp til privatbilisme i sammenheng med arbeidsreiser. Bussrute langs Kodalveien 

og noen lokalfunksjoner i nærheten av området kan imidlertid begrense det samlede 

transportarbeidet noe sammenlignet med en mer perifer lokalisering og flere innbyggere 

kan gi grunnlag for flere lokale servicefunksjoner. Strategien for videreutviklingen av 

Kodal bør imidlertid være at veksten skal skje innenfra og ut. 

I tillegg er det usikkert om det er marked for en utbygging av denne størrelsen, i denne 

delen av kommunen. Et mindre område innenfor det foreslåtte området kunne derfor 

vært vurdert. Etter en samlet vurdering anses det derfor å være noe usikkert om det er 

hensiktsmessig med en omdisponering av hele dette området 
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B21: Solnes 

Tema Konsekve

ns 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn struktur              Eiendommen fremstår i 

dag som næringseiendom 

og det er ikke registrert 

landskapsverdier her.  

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, mineralforekomster) 

 Store deler av 

eiendommen er 

opparbeidet 

næringseiendom og har 

ingen naturressurser. En 

mindre del er registrert 

med produktiv skog. 

Naturmangfold  I sjø utenfor eiendommen 

er det registrert 

bløtbunnsområder med 

verdikode B. Denne antas 

å imidlertid ikke å havne i 

konflikt med endret bruk av 

eiendommen. 

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap  Det er ikke registrert 

kulturminner i eller i 

tilknytning til området.  

Støy  Det er ikke registrert støy 

for dette området. 

Eiendommen ligger 

Områdenavn: Magasinveien 3, Solnes 

GBnr: 427/112 

Dagens formål: Næringsformål 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 3,3 daa 

Forslagsstiller: Kuben Arkitektkontor AS  

v/Christian Røren 

 

Beskrivelse: 

Forslagsstiller ønsker å endre bruken av eksisterende næringseiendom til boligformål. 
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imidlertid i tilknytning til 

virksomhet for mottak av 

korn ved Melsomvik 

kornsilo. Det må påregnes 

noe støy fra denne driften. 

Det må gjøres en 

støyvurdering dersom 

området skal utvikles.  

Vannforekomster, grunnvann  Det er ikke registrert 

brønner eller 

grunnvannsforekomst i 

området. 

Forurensning  Det er ikke registrert 

forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området. Det 

er imidlertid kjent at det 

kommer en del kornstøv fra 

siloen. 

Samfunnsmessige forhold Konsekve

ns 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og folkehelse  Området er registrert som 

svært viktig friluftsområde, 

som del av kystområdene i 

kommunen. Det antas at 

den tenkte utviklingen av 

området med boliger kan 

bidra til å øke 

tilgjengeligheten til 

strandsonen, hvis området 

utformes på en måte som 

innbyr til bruk for flere enn 

fremtidige beboere. 

Området vil kunne inngå 

som en naturlig trasé for 

kyststien. 

By- og tettstedsutvikling  Det er ikke lagt noen 

langsiktig utviklingsgrense 

for dette området i RPBA. 

Det aktuelle området ligger 

imidlertid over 2 km. fra 

nærbutikk og vurderes 

derfor ikke å støtte opp 
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under og styrke 

eksisterende tettsted. 

Attraktivitet (for bolig eller næring)  Området har fin en 

beliggenhet ved vannet og 

potensielt gode 

nærkvaliteter med 

badestrand og et større 

friluftsområde innerst i 

Melsombukta. Melsomvik 

har hatt mye 

småhusfortetting de siste 

10 årene. Det er noe uvisst 

om kornsiloen rett nord for 

eiendommen med tilknyttet 

transport svekker områdets 

attraktivitet for boliger. 

Barn og unge  Det finnes barnehage i 

sykkelavstand fra området. 

Melsom barneskole ligger 

2,7 km nord for den 

aktuelle eiendommen. 

Området antas å være 

attraktivt for barn og unge 

med flere fine lekeområder.  

Transportbehov (og kollektivtilbud)  Gang-/sykkelavstand opp 

til Fv303 med god 

kollektivdekning. Eller 

antas området å være 

bilbasert. Det er forholdsvis 

langt til dagligvarebutikk og 

andre servicefunksjoner.  

Teknisk infrastruktur (trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Det kjører en stor del 

tungtrafikk på 

Magasinveien i sesongen 

for høsting av korn. Det er 

ikke etablert gang-

/sykkelvei helt frem til 

området. Dette vil bli 

etablert frem til 

boligområdet Nedre 

Solnes. Videre må det 

vurderes eventuelt 

trafikksikkerhetstiltak. 
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Magasinveien er i dårlig 

stand.  

Sosial infrastruktur (skole og barnehage)  Skole og barnehage ligger i 

nærhet til området.  

Næringsliv og sysselsetting  Forslaget innebærer at et 

eksisterende næringsareal 

vil bli omdisponert til 

boligformål. Forslagsstiller 

hevder lokaliseringen ikke 

lenger er særlig godt egnet 

til næringsvirksomhet. Et 

mulig problem med å 

omdisponere kan være at 

det oppstår konflikt mellom 

bolig og  

næringsvirksomheten 

tilknyttet siloen, og at 

denne blir vasnkeligere å 

drive som følge av det. 

ROS-analyse Risiko 

(Sannsynlig

het/Konsekv

ens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, radon) 

 Det er ikke knyttet noen 

kjent naturrisiko til området.  

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta inngrep i 

naturmangfold / kulturminner og kulturmiljøer) 

 En endring fra næring til 

bolig er ikke vurdert å gi 

noen risiko. 

 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer omdisponering av et mindre næringsareal til boligformål. Området 

vurderes å kunne være attraktivt for boligbygging, og kan åpne opp strandsonen for 

allmennheten hvor det blant annet finnes en liten badestrand. Båttrafikk til og fra 

siloanlegget vil imidlertid kunne gi ulemper i form av støy og støv og annen forurensning 

tilknyttet virksomheten. 

I tillegg er Magasinveien en grusvei med en del tungtrafikk og uten gang- og sykkelvei.  
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B23: Frydenbergveien 39 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Landskapets verdi er ikke betraktet som verdifull, 

men området ligger direkte tilknyttet dyrka mark i 

to retninger, og mot et parkbelte i tilliggende 

reguleringsplan for et nylig utbygd 

småhusområde. Utbygging her anses å bli synlig, 

men vil sannsynligvis vokse inn i eksisterende 

boligområder for Stokke syd og ikke få vesentlige 

virkninger for landskapet.  

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Av en eiendom på ca. 29,8 daa, er 18,9 daa 

registrert som fulldyrka jord, og 9,1 daa som 

produktiv skog.  Omtrent hele tomten har direkte 

tilknytning til eksisterende dyrket mark vestover. 

Naturmangfold  Registrert rosenfink (truet) gjøk (nasjonal 

interesse), Rapphøne (rødlistet), i og tilknyttet 

eiendommen. Viktig naturtype/vern av sump og 

kildeskog er registrert i og tilknyttet området.  

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området. 

Støy  Det er ikke registrert støy i nærheten av det 

aktuelle området. 

Områdenavn: Frydenbergveien 39 

GBnr: 458/6,7 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 29 daa 

Forslagsstiller: JM Norge AS 

 

Beskrivelse: 

Forslagsstiller ønsker å endre formål på eiendommen fra LNF til bolig. Eiendommen 

oppgis består av et fraflyttet gårdstun med ca. 3 daa tomt, ca. 8 daa randvegetasjon og 

18 daa dyrka mark. Forslagsstiller oppgir videre at eiendommen ligger som en naturlig 

utvidelse av boligområdet Stokke sentrum syd. Forslagsstiller ser for seg området 

planlagt med en kombinasjon av konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter. 
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsborehull eller 

oppkomme av grunnvann i det aktuelle området. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i det 

aktuelle området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Det aktuelle området er ikke registrert som viktig 

friluftsområde, men det er registrert viktige 

områder i nærheten. Nedbygging av dette 

området anses derfor ikke å svekke nærmiljøets 

muligheter for rekreasjon. 

By- og tettstedsutvikling  Området ligger tett inntil eksisterende 

boligområder i Stokke og innenfor RPBA, men 

grensen for RPBA er her uavklart. Utvikling her 

anses å være en naturlig utvidelse av Stokkes 

boligområder og Stokke. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området anses å ha en god sentralitet og ha 

gode nærkvaliteter, som vil gjøre området 

attraktivt for både småbarnsfamilier og andre 

målgrupper.  I og rundt området har det vært 

relativt god byggeaktivitet seneste år. Barnehage, 

barne- og ungdomsskole i nærheten. 

Barn og unge  Området anses ikke å være i konflikt med barn og 

unges interesser, da det er store og grønne 

områder i nær tilknytning til det aktuelle området, 

samt nærhet til barnehage og skoler. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det aktuelle området ligger i gang- og 

sykkelavstand til Stokke sentrum og busstopp rett 

ved eiendommen, samt jernbanen. Området 

anses derfor å god sentralitet. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Det aktuelle området er nært nybygde områder og 

boligområder i Stokke og anses å ha tilgang til 

VA-nett. Utbygging her vil gi flere skolebarn, noe 

som anses å medføre økt trafikk på strekninger 

(Frydenbergveien) som er noe ulykkesbelastede. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Barnehage, og barne- og ungdomsskole ligger i 

gangavstand området. 
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Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisiko knyttet til omdisponering av 

dyrka mark og direkte nærhet til dyrka mark, og 

funn av viktige naturtyper og arter, i og tilknyttet 

området. 

 

 

Samlet vurdering 

Det aktuelle området kan anses som en naturlig utvidelse av boligområdet og tettstedet 

Stokke, og som innenfor RPBA-grensen, men som akkurat her er uavklart. Området 

ligger sentralt i Stokke, med gang- og sykkelavstand til en rekke ulike funksjoner, inkl. 

jernbanestasjonen.  

De negative virkningene er knyttet til omdisponering av dyrket mark og økt press på 

nærliggende dyrket mark. I tillegg er det registrert viktig naturtype innenfor og nær 

eiendommen, samt rødlistede arter av nasjonal interesse i og rundt eiendommen. Etter 

en samlet vurdering anses imidlertid de negative virkningene, spesielt omdisponering av 

dyrka mark iht. politiske føringer, å oppveie de positive virkningene i dette tilfelle, og som 

gjør at det anses som usikkert om arealformålet for området bør endres fra LNF til bolig. 
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B24: Ragnhildrødveien vest 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Deler av det aktuelle området er betraktet som 

verdifull som friluftsområde, men disse områdene 

er små og ikke sammenhengende, og kun delvis 

sammenhengende med andre viktige 

friluftsområder. Området er en del av randsonen 

for boligbebyggelsen i Stokke, og det er 

skogteiger og dyrket mark som grenser til 

området. Utbygging her anses å bli synlig, men vil 

sannsynligvis vokse inn i eksisterende 

boligområder for Stokke syd og ikke få vesentlige 

virkninger for landskapet. Det er også andre 

viktige friluftsområder og landskaper i 

nærområdet. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Av en eiendom på ca. 17,5 daa, er 8,5 daa 

registrert som fulldyrket jord, og til sammen 9 daa 

er produktiv skog.  Området vil ha direkte 

tilknytning til eksisterende dyrka mark nord og 

sør, og boliger mot øst. Noe areal må avsettes til 

buffersone mot dyrka mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller viktige 

naturtyper på det aktuelle området. 

Områdenavn: Ragnhildrødveien vest 

GBnr: 458/9, 473/3 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 17,5 daa 

Forslagsstiller: Olav Aas, Rune Leifson 

 

Beskrivelse: 

Forslagsstiller ønsker å endre formål på eiendommen fra LNF til bolig. Eiendommen 

oppgis består av 8,5 daa dyrket mark, og skog, busker og fjell på 6,5 og 2,5 daa (458/3 

og 473/3. Området ligger inntil eksisterende boligområder i to retninger, mot øst og nord, 

og mot dyrket mark i to retninger, vest og sør. Det aktuelle området er i gangavstand til 

Stokke sentrum. 
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Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området. 

Støy  Det er ikke registrert støy i nærheten av det 

aktuelle området. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsborehull eller 

oppkomme av grunnvann i det aktuelle området. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i det 

aktuelle området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Deler av det aktuelle området er registrert som 

viktig friluftsområde. Det er imidlertid store svært 

viktige og viktige friluftsområder i nærmiljøet. 

Nedbygging av dette området anses derfor ikke å 

svekke nærmiljøets muligheter for rekreasjon. 

By- og tettstedsutvikling  Området ligger inntil eksisterende boligområder i 

Stokke, men utenfor RPBA. Avstanden fra 

sentrum svekker også områdets potensial til å 

bygge opp under by- og tettstedsutviklingen i 

Stokke da en avstand på over 20 minutters gange 

til sentrum innebærer bilbruk. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området anses å ha en god sentralitet hva 

attraktivitet angår og ha gode nærkvaliteter, som 

vil gjøre området attraktivt for både 

småbarnsfamilier og andre målgrupper.  I og 

rundt området har det vært relativt god 

byggeaktivitet seneste år. Barnehage, barne- og 

ungdomsskole i nærheten. 

Barn og unge  Området anses ikke å være i konflikt med barn og 

unges interesser, da det er store og grønne 

områder i nær tilknytning til det aktuelle området, 

samt nærhet til barnehage og skoler. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det aktuelle området ligger i gang- og 

sykkelavstand til Stokke sentrum og busstopp rett 

ved eiendommen, samt nært jernbanestasjonen. 

Området ligger likevel for langt unna til at gange 

vil utgjøre noen stor andel av reisene.  
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Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Det aktuelle området er nært nybygde områder og 

boligområder i Stokke og anses å ha tilgang til 

VA-nett. Utbygging her vil gi flere skolebarn, noe 

som anses å medføre økt trafikk på strekninger i 

området, men som per i dag er vurdert som lite 

ulykkesbelastet. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Barnehage, og barne- og ungdomsskole ligger i 

gangavstand. 

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisiko knyttet til omdisponering av 

dyrket mark og direkte nærhet til dyrka mark: 

Byggeforbudssone. 

 

Samlet vurdering 

Det aktuelle området kan anses som en naturlig utvidelse av tilliggende boligområde og, 

og som anses tilpasset landskap og terreng, men er utenfor RPBA-grensen. Foruten 

negative virkninger utover selve omdisponering av dyrket mark må det vurderes hvor 

langt man ønsker at Stokke tettsted skal få spre seg utover. Stokkes styrke ligger i en 

kompakt form som bygger opp under sentrum av Stokke med sine funksjoner og 

jernbanestasjonen. Det aktuelle området ligger i randsonen av tettstedet og må betegnes 

som en utbygging som bryter dagens logiske arrondering og senker terskelen for 

ytterliggere tettstedsspredning mot vest. 

Området har imidlertid noen fine nærkvaliteter, og gangavstand til skoler og 

fritidsfunksjoner.  
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B28: Sjuestokk 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Landskapets verdi er ikke betraktet som verdifull, 

men området ligger svært nærme golfbanen som 

anses som viktig landskap og friluftsområde. Mot 

andre siden er det boligområde. Utbygging av 

noen få boliger her anses at ikke vil få vesentlig 

fjernvirkning eller påvirke mulighetene for friluftsliv 

for nærmiljøet. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Det aktuelle området er på ca. 8,1 daa, og består 

av produktiv skog.  

Naturmangfold  Det er ikke utvalgte naturtyper i det aktuelle 

området. Det er registrert funn av en rødlistet art, 

gulspurv, i området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ett registrert kulturminne utenfor, i 

tilknytning til området. Ingen funn registrert i det 

aktuelle området. 

Støy  Det er ikke registrert støy i nærheten av det 

aktuelle området. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsborehull eller 

oppkomme av grunnvann i det aktuelle området. I 

Områdenavn: Sjuestokk 

GBnr: 407/10 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 8,1 daa 

Forslagsstiller: Pro-Consult Sør AS,  

v/Benjamin Tangen 

Beskrivelse 

Forslagsstiller ønsker å endre formål på eiendommen fra LNF til bolig. Eiendommen 

oppgis å være på 8,1 daa, være inntil et eksisterende boligområde og infrastruktur, og 

består av skog i dag. Avgrensning er trukket noe inn mot golfbane som 

vegetasjonsskjerm. 
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boligfeltet ved siden av er det registrert to 

grunnvannsborehull i fjell. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i det 

aktuelle området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Det aktuelle området er ikke registrert som viktig 

friluftsområde, men det er registrert viktige 

områder i nærheten (golfbanen). Nedbygging av 

dette området anses derfor ikke å svekke 

nærmiljøets muligheter for rekreasjon. 

By- og tettstedsutvikling  Området er utenfor RPBA for Stokke, ligger tett 

inntil et eksisterende boligområde, men perifert i 

sett i sammenheng med Stokke og Sandefjord 

sentrum (nærmere Vear). Et lite antall boliger her 

anses likevel ikke å svekke sentrumsutvikling, 

men styrke et eksisterende lite tettsted her.  

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området anses å ha gode nærkvaliteter, men det 

er registrert relativt lite byggeaktivitet her, noe 

som tyder på at det ikke kan anses å være et 

veldig attraktivt område for boliger. Området 

ligger også perifert til i kommunen. 

Barn og unge  Området anses ikke å være i konflikt med barn og 

unges interesser, da det er store og grønne 

områder i nær tilknytning til det aktuelle området. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det aktuelle området ligger ca. 1,5 km fra 

nærmeste busstopp, og det er kjøreavstand til 

Stokke sentrum og skoler. Området anses derfor 

å være noe perifert.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Det aktuelle området er nært nybygde områder og 

boligområder i Stokke og anses å ha tilgang til 

VA-nett/veier. Utbygging her vil gi flere skolebarn, 

noe som anses å medføre økt trafikk i 

Sjuestokkveien og tilliggende veier som er noe 

ulykkesbelastede. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Barnehage, og barne- og ungdomsskole i 

kjøreavstand. 
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Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke registrert naturrisikoer i det aktuelle 

området. Radon aktsomhet er betraktet som 

usikker. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisiko knyttet til nærhet til golfbanen, 

buffersone, og at området er noe perifert fra 

sentrum/tettsteder med tjenester og uten 

kollektivforbindelser, og noe lang skolevei for barn 

og unge på trafikkerte veier, spesielt 

Melsomvikveien. 

 

 

 

Samlet vurdering 

Det aktuelle området kan anses som en naturlig utvidelse av boligområdet i Sjuestokk, 

men er utenfor RPBA og perifert i kommunen, som gjør at utbygging her vil mest 

sannsynlig være bilbasert og at området anses som lite attraktivt for boligutbygging, noe 

som gjenspeiles i at byggeaktivitet senere år anses som relativt lav. Ellers få andre 

negative virkninger av å utvikle dette området til boligformål. 
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B29: Blåsteinveien/Gjekstad 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Landskapets verdi er ikke betraktet som verdifull, 

men området har en kolle/høydekurve og ligger 

som en øy i dyrket mark og anses slik sett å ligge 

noe utsatt til. Feltet kan anses å være ferdig 

utbygd, med unntak av to tomter, som ligger inntil 

fylkesvei og delvis på kollen. Utbygging kan få 

konsekvenser for fjernvirkning og landskap. Det 

anses ellers ikke å få virkninger for 

friluftsinteresser. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Det aktuelle området er på ca. 17 daa, og består 

av boligeiendommer, med unntak av to tomter på 

til sammen 2,8 daa som anses som 

utmark/fjell/skog. Området har imidlertid dyrka  

mark på alle sider, og omgjøring til boligformål vil 

legge press på disse områdene. 

Naturmangfold  Det er registrert truede arter innenfor området 

(hortulan og kornkråke), og en rødlistet art 

(gulspurv). I tillegg oppgis det å være en rekke 

større eiker hvorav fem er forskriftseiker med en 

omkrets på over 200 cm. 

Områdenavn: Blåsteinveien/Gjekstad 

GBnr: 87/19, 110, 111, 130, 163, 166, 244, 286, 287. 

Dagens formål: LNF/spredt boligbebyggelse i LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse:  17 daa 

Forslagsstiller: Siv. ark. Vebjørn Ruud 

 

Beskrivelse: 

Forslagsstiller ønsker å endre formål på et boligfelt som ligger i LNF, og hvor enkelte 

boliger er godkjent som helårsbolig i LNF, slik at det samsvarer med faktisk bruk. Innenfor 

feltet ligger det også to ubebygde tomter som ønskes bebygd. Forslagsstiller har tatt med 

hele feltet for å se området i sammenheng, og anser en endring av formål her ikke vil 

være vesentlig sammenlignet med i dag, når det gjelder trafikk eller bruk. Området ligger 

noe utenfor Sandefjord by. 
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Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert funn i det aktuelle området. 

Støy  Det er ikke registrert støy i nærheten av det 

aktuelle området. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsborehull eller 

oppkomme av grunnvann i det aktuelle området. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i det 

aktuelle området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Det aktuelle området er ikke registrert som et 

viktig friluftsområde. Området er utbygd, men 

med potensial for fortetting. Fortetting her anses 

ikke å forringe nærmiljøets muligheter for friluftsliv 

og rekreasjon. 

By- og tettstedsutvikling  Området er utenfor RPBA, men vurderes ikke å 

være i konflikt med denne da utbyggingen ikke 

innebærer nedbygging av dyrket mark og må 

regnes som en arealutfylling. Endret formål eller 

et lite antall boliger ekstra her anses ikke å ha 

noen vesentlig betydning for by- og 

tettstedsutviklingen. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området ligger sentralt i kommunesammenheng 

og har en del gode nærkvaliteter. 

Barn og unge  Området anses ikke å være i konflikt med barn og 

unges interesser, da det er store og grønne 

områder i nær tilknytning til det aktuelle området. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det aktuelle området ligger ca. 500 m fra 

nærmeste busstopp, og det er kjøreavstand til 

sentrum. Gåavstander til barnehage og 

barneskoler, kjøreavstand til ungdomsskolen. 

Området anses derfor å være noe perifert og 

isolert med tanke på valg av transportmiddel, men 

likevel kort avstand til Sandefjord sentrum 

(innenfor 3 km luftlinje). 
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Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Det aktuelle området er omtrent ferdig utbygd 

boligområde, og som anses å ha tilgang til VA-

nett og påkobling til kommunal vei. En begrenset 

utbygging her vil gi noen flere skolebarn, noe som 

anses å medføre økt trafikk i tilliggende veier som 

er noe ulykkesbelastede. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Barnehage, og barne- og ungdomsskole i gå- og 

kjøreavstand. 

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke registrert naturrisikoer i det aktuelle 

området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisiko anses som få, utenom at det er 

registrert truede arter innenfor området som må 

tas hensyn til ved en eventuell fortetting. 

Buffersone, byggeforbudssone til landbruk og vei. 

 

 

Samlet vurdering 

Det aktuelle området er et boligfelt som har utviklet seg over tid i et LNF-område og som 

ønskes en endring av formål for å samsvare med den faktiske situasjonen. Det er i tillegg 

fortettingspotensial på to ubebygde tomter, og enkelte av boligtomtene har en relativt stor 

størrelse.  

En vurdering av formålsendring her vil måtte ta høyde for at man får en enda høyere 

boligtetthet i et område som har dyrka mark på alle sider. Det er også registrert truede 

arter innenfor området, som sammen opplysninger om fem forskriftseiker tyder på at 

områder har viktige kvaliteter for naturmangfold. Samlet vurdering er at det anses som 

usikkert om det er heldig å endre formål fra LNF til bolig i dette tilfelle. Et annet element 

er at det er mange slike områder i LNF, og de bør få en felles og lik behandling. 
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B30: Helgerødveien 109 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Landskapets verdi er ikke betraktet som verdifull. 

Den aktuelle tomten ligger i et LNF-område, med 

dyrka mark mot vest og sørøst, og noe spredt 

bebyggelse sør og nord. Utbygging kan få noen 

konsekvenser for fjernvirkning og landskap. Det 

anses ellers ikke å få virkninger for 

friluftsinteresser. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Det aktuelle området er på 10,5 daa, og består av 

bebygd areal og annen mark. Området har 

imidlertid dyrket mark på alle sider, og omgjøring 

til boligformål kan muligens legge et økt press på 

de de mindre omkringliggende jordplettene. 

Naturmangfold  Det er registrert en truet art (sanglerke), og art av 

stor forvaltningsmessig interesse (stær) innenfor 

området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert funn i det aktuelle området. 

Støy  Det er registrert støy (gul sone) i Helgerødveien 

innenfor det aktuelle området. 

Områdenavn: Helgerødveien 109 

GBnr: 83/227 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 10,5 daa 

Forslagsstiller: Helgerødveien 109 AS  

og KMS Utvikling AS 

 

Beskrivelse: 

Forslagsstiller ønsker å endre formål fra LNF til boligformål. Eiendommen har hatt ulik 

bruk gjennom årene, men ble startet opp som gartneri og brukes i dag som kontor og 

lager, og fremstår som en tom asfaltert industritomt. Forslagsstiller ser for seg et 

boligkonsept for eldre på eiendommen.  
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsborehull eller 

oppkomme av grunnvann i det aktuelle området. 

Forurensning  Ingen kjente forhold. Men det er erfaringsmessig 

muligheter for forurenset grunn i gamle gartnerier 

pga. plante og sprøytemidler. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Det aktuelle området er ikke registrert som viktig 

friluftsområde. Området er utbygd, står tomt. 

Utvikling her anses ikke å forringe nærmiljøets 

muligheter for friluftsliv og rekreasjon. 

By- og tettstedsutvikling  Området er utenfor RPBA, og noe langt unna 

sentrum og  nærfunksjoner. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området anses å ha gode nærkvaliteter med 

landlig beliggenhet og tilgang til turområder. 

Utvikling her anses å bli delvis bilbasert. Busstopp 

rett ved eiendommen. Gåavstander til barnehage 

og barneskole. 

Barn og unge  Området anses ikke å være i konflikt med barn og 

unges interesser, da det er store og grønne 

områder i nær tilknytning til det aktuelle området. 

Det er ca. 1,5 km til nærmeste barneskole 

(Helgerød). 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det aktuelle området ligger nær holdeplass for 

buss, men godt utenfor gang- og sykkelavstand til 

sentrum.  Området anses å være noe perifert og 

isolert, men likevel relativt sentralt i 

kommunesammenheng (ca. 3 km luftlinje fra 

Sandefjord sentrum). Området anses derfor å bli 

delvis bilbasert. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Det aktuelle området anses å ha tilgang til VA-

nett. En utbygging her vil gi noen flere skolebarn, 

noe som anses å medføre økt trafikk i tilliggende 

veier som er noe ulykkesbelastede. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Det anses å være gåavstander til barnehage og 

barneskoler, kjøreavstand til ungdomsskolen.  

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant 
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ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke registrert naturrisikoer i det aktuelle 

området. Radon er kartlagt som aktsomhet fra 

moderat til lav.  

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisiko anses som få, utenom at det er 

registrert truede arter innenfor området som må 

tas hensyn til, samt buffersone, 

byggeforbudssone til landbruk og vei. Grunn må 

undersøkes for forurensede masser. 

 

 

 

Samlet vurdering 

Det aktuelle området er et delvis nedlagt gartneri som har stått tomt over lengre tid og i 

dag benyttes til lager og kontor. Det ønskes utviklet leiligheter på eiendommen, og med 

et konsept rettet mot eldre. 

Det anses å være få negative virkninger med å endre arealformål til bolig. Området er 

noe perifert, men samtidig hekter seg på RPBA-grensen mot Sjuveåsen, og er innenfor 3 

km til Sandefjord sentrum og har også nærhet til Helgerød/Solløkka. Etter en samlet 

vurdering anses det som hensiktsmessig å få en mer fornuftig utnyttelse av eiendommen 

og at boligutvikling anses som et godt alternativt. Ved utvikling må grunnen undersøkes 

for forurensede masser. 
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B31: Gryte Syd 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er ikke kartlagt som et verdifullt 

landskap- eller grønnstrukturområde.  

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består av produktiv skog med høy 

bonitet (ca. 37 daa). En mindre del fremstår som 

en gruset plass. Omdisponeringen anses ikke å 

være å ha noen arronderingsmessig hensikt.  

Naturmangfold  Det er registrert en dam i området som har fått 

verdikode B, regionalt viktig. Ut over dette er det 

ikke registrert naturtyper eller truede arter i 

området.  

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner i eller i 

tilknytning til området.  

Støy  Området er delvis innenfor gul støysone i henhold 

til Miljøverndepartementets «Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging». Kilden til 

støy er FV 560 Gryteveien. Det antas at området 

kan bebygges dersom det gjøres støydempende 

tiltak. Dette må vurderes nærmere ved en 

eventuell reguleringsplan.  

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsforekomster 

innenfor eller i nærheten av det aktuelle området. 

Områdenavn: Gryte syd 

GBnr: 501/98  og 501/119 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: ca 50 daa 

Forslagsstiller: Henry Hiis 

 

Beskrivelse: 

Forslagsstiller ønsker å etablere boligområde for frittliggende småhusbebyggelse med 73 

nye boenheter i form av eneboliger og rekkehus.  
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Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området.  

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke vurdert som verdifullt for 

nærmiljøet, hverken for rekreasjon eller friluftsliv.  

By- og tettstedsutvikling  Det er ikke avklart noen langsiktig 

utviklingsgrense for dette området i RPBA. 

Området ligger ikke i tilknytning til eksisterende 

tettsted på Fossnes og bidrar i så måte lite til å 

styrke tettstedet og potensialet for flere 

lokalfunksjoner, men snarere legge opp til en 

utvikling der utbyggingsmønsteret spres utover. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området ligger i nærhet til boligområder som i 

flere perioder har ligget inne i kommuneplanens 

arealdel uten at det har skjedd en utvikling.  

Barn og unge  Området ligger ikke langt fra Vennerød 

barneskole. Det er noe spredt bebyggelse i 

områdene omkring. Det finnes ingen naturlige 

samlingspunkt/tilbud til barn-/unge. Det er ikke 

anlagt gang-/sykkelvei fra området frem til 

Vennerød skole. Det er forholdsvis langt til 

barnehager. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det finnes holdeplass for kollektivtilbud i 

Grythekrysset, men avgangsfrekvensen er svært 

begrenset. Foruten Borgeskogen ligger de fleste 

større arbeidsplasskonsentrasjoner et godt stykke 

unna. Samlet sett har området svært lite 

potensiale for annen transport enn bilkjøring. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Fylkesveien er av dårlig kvalitet i området. Det er 

ikke etablert gang-/sykkelvei langs fylkesveien 

frem til Vennerød skole og skoleveien vil oppleves 

utrygg.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Området ligger i kort avstand fra Vennerød 

barneskole. Skoleveien er imidlertid utrygg. Det er 

forholdsvis langt til barnehager, som ligger utenfor 

gangavstand.  

Næringsliv og sysselsetting  Innspillet er noe uklart på om det er ønske om 

«seniorsenter» eller vanlig boligområde. Et 
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seniorsenter vil kunne skape noe nye 

arbeidsplasser.  

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til 

området.  

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Økt bruk av FV 560 som skolevei vil kunne 

medføre økt fare for trafikkuhell.  

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Det er fremstår noe uklart hva forslagsstiller har spilt inn ønske om, om det er 

seniorsenter/seniorboliger eller et ordinært boligområde for frittliggende 

småhusbebyggelse. For begge disse formål vurderes området å ligge svært usentralt og 

begrenset potensial til å styrke tettstedet Fossnes. I tillegg er det lite som tyder på at det 

finnes noen særlig marked for utbygging i dette området. Det er knyttet stor risiko til 

skoleveg til Vennerød skole. Det finnes ingen servicetilbud/sentrumsfunksjoner i området 

og transport i all hovedsak være bilbasert.  

Totalt sett vurderes det som svært lite hensiktsmessig å omdisponere området til 

boligformål.  
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OMRÅDER FOR SENTRUMSFORMÅL (ANDEBU SENTRUM) 

S01_1: Andebu sentrum  

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 De aktuelle tomtene er del av en liten skogkledd 

kolle som skaper en grønn innramming av 

sentrum i Andebu. I tillegg finnes det en stor eik 

nær Andebuveien. Økt utnyttelse av tomtene som 

følge av endret arealformål vil i noen grad påvirke 

landskapsopplevelsen i sentrum. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området har samlet ca. 3,5 daa skog med høy 

bonitet, for lite til å være egnet for omfattende 

skogbruk.  

Naturmangfold  Det er registrert to hule eiker innenfor området, jf. 

forskrift om utvalgte naturtyper. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner eller 

kulturmiljøer innenfor eller i tilknytning til området. 

Områdenavn: Andebu sentrum 

GBnr: 216/205, 216/25 og 31 

216/81 

Dagens formål: Boligbebyggelse 

Foreslått formål: Sentrumsformål 

Arealstørrelse: ca. 7 daa 

Forslagsstiller: Bankbakken 1 AS 

v/Gunnbjørn Tangen 

Beskrivelse: 

Grunneier ønsker en ny vurdering av areal avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens 

arealdel, og at gbnr 216/205 inngår i en ny sentrumsformålsgrense nord for Andebuveien. 

På bakgrunn av en konkret vurdering er det valgt å konsekvensutrede alle de tre tomtene 

nord for Andebuveien, mellom Bankbakken og Bergstien. En eventuell utvidelse av 

sentrumsformål til også å omfatte gbnr 216/84 vil bli del av en detaljreguleringsplass, 

dersom denne eiendommen inngår i et utvidet prosjekt. 
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Tilgrenset eiendom nord for det aktuelle området 

har grunnvannsborehull i fjell. 

Støy  Det er ikke kartlagt støy for dette området. 

Andebuveien har en ÅDT på rundt 4000. Lav 

fartsgrense gjennom sentrum antyder at 

støybelastningen fra Andebuveien er relativt lav. 

Økt utnyttelse på området vil ikke medføre økt 

støy av betydning. 

Forurensning  Det er ikke registrert noe forurensning innenfor 

eller i tilknytning til området.  

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke kartlagt som verdifullt for 

nærmiljøet, i mosjon- eller rekreasjonsøyemed. 

Nærområdet har andre bedre egnede 

skogsarealer til bruk for nærmiljøet. 

By- og tettstedsutvikling  Områdets lokaliseringen gjør det godt egnet for 

tettere bebyggelse, nær en rekke lokale tilbud. 

Tiltakshaver for prosjektet på gbnr 216/205 har 

signalisert er prosjekt med næring i førsteetasjen 

mot gaten, som kan bidra til å styrke 

sentrumsfølelsen og Andebu som 

handelssentrum.  

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det er bygget og planlagt en rekke boligprosjekter 

i og rundt sentrum av Andebu de siste årene, 

hvilket tyder på en vedvarende markedsinteresse 

for tettere boformer i Andebu sentrum.  

Barn og unge  Skogflekken innenfor området har trolig liten eller 

ingen verdi for barn og unge. Det finnes 

barnehage og barneskole i nærheten, men de har 

langt større og bedre egnede områder i 

nærheten.   

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Tomten ligger i direkte tilknytning til Andebu 

sentrum slik at en rekke daglige gjøremål kan nås 

til fots. Sentral plassering i Andebu sentrum. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 VA-nettet ligger i tilknytning til den aktuelle 

tomten. Andebuveien har forholdsvis lav ÅDT 

(4000). Økt gangtrafikk og kryssing av 
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Andebuveien til fots vil likevel skape økt fare for 

ulykker.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Det finnes både barnehage og barne- og 

ungdomsskole i Andebu sentrum.  

Næringsliv og sysselsetting  Næring i førsteetasje mot Andebuveien kan gi nye 

arbeidsplasser.  

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er registrert kvikkleire langs traseen for 

Vestre Andebu vei, nær planområdet. 

Aktsomhetsgrad for radon er oppgitt som usikker i 

dette området. Innenfor deler av dagens sentrum 

er aktsomhetsgraden angitt som høy. Det bør 

derfor foretas nærmere undersøkelser. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det står en to hule eiker innenfor det aktuelle 

området. Fare for skade på røtter i forbindelse 

med byggearbeid.  

 

 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer omdisponering av tre tomter som inngår som en naturlig utvidelse 

av sentrum i Andebu, hvorav eieren av Bankbakken 1 (GBnr 216/205) har signalisert 

ønske om fortetting. 

Forslaget vurderes som uten store eller svært store negative konsekvens. Det finnes dog 

en del usikre konsekvenser der det enten kreves nøyere kartlegging eller eventuelt 

mindre mottiltak. Dette gjelder blant annet avveining av utnyttelse på fremtidig 

bebyggelse og hvilken påvirkning dette får på landskapet, forskriftsfredet eik, 

Trafikksikkerheten i forbindelse med økt kryssing av Andebuveien, sosial infrastruktur og 

vurdering av grunnforhold og radonforekomsten. 
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S01_2: Andebu sentrum 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 En omdisponering fra sentrumsformål til 

boligformål vil i liten grad ha noen betydning for 

endringen av landskapet. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består delvis av fulldyrket jord og delvis 

produktiv skog. Omdisponering av disse 

naturressursene til område for bebyggelse er 

imidlertid allerede avklart ved omdisponeringen til 

sentrumsformål. 

Naturmangfold  Området er avklart som byggeområde. Det er 

uansett ikke registrert utvalgte naturtyper eller 

truede arter innenfor planområdet. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Deler av området er et automatisk fredet gravfelt. 

Den videre statusen for dette feltet endres ikke 

som følge av endret arealformål.  

Støy  Det er ikke kartlagt støy i Andebu, men området 

ligger godt avskjermet fra Kodalveien og 

Områdenavn: Andebu sentrum 

GBnr: del av 216/172, 216/124 

216/56 

Dagens formål: Sentrumsformål 

Foreslått formål: Boligformål - 

fremtidig 

Arealstørrelse: 16 daa 

Forslagsstiller: Sandefjord  

kommune v/planadministrasjonen 

Beskrivelse: 

Som et ledd i mulig endrede områder for sentrumsformål i Andebu sentrum vurderes det 

om deler av området avsatt til sentrum, i dag bestående av dyrket mark og skog, bør 

omdisponeres til boligformål. Vurderingen må ses i sammenheng innspillet S01_1 der det 

vurderes om noe areal nord for Andebuveien vei bør tas inn som sentrumsformål.  

Det foreslås å dele området for sentrumsformål som ikke er realisert i to, der den nordlige 

delen nærmest dagens sentrumsbebyggelse opprettholdes som sentrumsformål, mens 

16 daa av den sørlige delen av formålsområdet omdisponeres til boliger. 
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Andebuveien som de største potensielle 

støykildene. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Deler av området har et begrenset 

grunnvannspotensial. Det er ikke etablert 

borebrønner 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Endring fra sentrumsformål til boligformål antas 

ikke få betydning for dette forholdet. Selv om et 

mindre skogareal med mulig verdi for nærmiljøet 

forsvinner finnes det rikelig med andre lignende 

rekreasjonsområder i nærmiljøet.  

By- og tettstedsutvikling  Området er innenfor langsiktige utviklingsgrense i 

RPBA. Områdets sentrale lokalisering i Andebu 

kan bidra til å gi sentrum et større 

befolkningsgrunnlag. 

At sentrum i større grad konsentreres rundt 

hovedveiene gjennom sentrum enn det dagens 

sentrumsformål legger opp til antas å kunne å gi 

et større potensiale for stedsutvikling i mindre 

steder som Andebu.  

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det er bygget mange leiligheter i sentrum og 

randsonen til sentrum av Andebu de seneste 

årene. Det antas at det fremdeles er et stort 

marked for flere boliger sentralt i Andebu. 

Nærheten til tjenester og fritidsaktiviteter bidrar 

også til at området er å betrakte som attraktivt for 

boliger. 

Barn og unge  Område vil trolig egne seg bedre for barn og unge 

dersom det bygges som et rent boligområde, med 

mer rom for utearealer og mindre behov for 

parkering.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området ligger i direkte tilknytning til sentrum. De 

fleste daglige reiser med unntak av jobbreiser 

antas derfor å kunne gjøres til fots eller med 

sykkel.   
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Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Sammenlignet med sentrumsformål vil trolig 

forholdene som ble vurdert da området ble tatt inn 

som område for bebyggelse den gang være den 

samme.  

 

De trafikale forholdene bør imidlertid vurderes i 

sammenheng med S01_1, som vil kunne 

innebære at flere mennesker krysser 

Andebuveien til fots om det legges 

publikumsfunksjoner nord for Andebuveien i 

stedet for at alt konsentreres i området som er 

disponert til sentrumformål i dag. Ved et slik 

«formålsbytte» vil de være aktuelt å vurdere om 

Andebuveien er tilstrekkelig trygg for myke 

trafikanter.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Det finnes barnehage, barneskole og 

ungdomsskole i sentrum av Andebu. 

Næringsliv og sysselsetting  Totalt sett vil et «formålsbytte», sett i 

sammenheng med S01_1, innebære at det totale 

arealet for sentrumsformål reduseres. Dermed 

reduseres også potensielt antall m2 for næring, 

som i tur vil kunne ha betydning for 

sysselsettingen. Samtidig vil eventuelle butikker 

og annen næring med bedre tilgang direkte fra 

Andebuveien kunne ha større potensial for 

lønnsom drift.    

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er registrert kvikkleire flere steder i 

nærområdet. Det aktuelle området er innenfor et 

området der aktsomhetsgraden for radon er høy. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

 Virksomhetsrisikoen må ses i sammenheng med 

kulturminnet innenfor det aktuelle området. I 

tillegg finnes kvikkleire og mulig høye 

radonnivået.  
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kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Omdisponering av deler av dagens sentrumsformål må sees i sammenheng med S01_1, 

der det vurderes om tre tomter nord for Andebuveien skal omdisponeres til 

sentrumsformål. I et byutviklingsperspektiv vurderes et slikt «formålsbytte» som et grep 

som på sikt kan være positivt for stedsutviklingen i Andebu sentrum da hovedveien kan 

være en ressurs sentrum kan bygges oppunder. 

Det finnes imidlertid en del usikkerhetsmomenter knyttet til et slikt formålsbytte, deriblant 

hvordan det vil påvirke de trafikale forholdene. Uavhengig av endret formål finnes for 

øvrig en del forhold som bør utredes i forbindelse med utbygging på det aktuelle området 

da det finnes et kulturminne innenfor området, mulig kvikkleire og mulig høyt radonnivå. 
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OMRÅDE FOR SMÅBÅTHAVN 

SB03: Engø 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Engebukta er et viktig landskap- og grøntområde. 

Naturtypene i og rundt det aktuelle området er 

verdsatt som svært viktig og viktig. Verksåsen og 

Langøya er viktige kulturlandskap. Inngrep i dette 

området bør begrenses, men noe forlengelse av 

bryggene i sjøen vil ikke bidra til vesentlig 

forringelse av disse kvalitetene. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Mulig behov for utvidet parkering kan innebære 

behov for omdisponering av dyrket mark. 

Naturmangfold  Området har to viktige naturtyper i form av 

område med bløtbunn og brakkvannsdelta. I 

tillegg er det er registrert en rekke rødlistede 

fuglearter i og rundt området. Det er uvisst i 

hvilken grad utvidelse av bryggene vil kunne 

Områdenavn: Engø 

GBnr: 77/38 

Dagens formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag, 

med tilhørende strandsone 

Foreslått formål: Småbåthavn 

Arealstørrelse: ca. 8,5 daa 

Forslagsstiller: Sandefjord kommune 

v/havnesjefen 

 

Beskrivelse: 

I gjeldende kommuneplan strekker formålsgrensen for småbåthavnen seg rundt 180 

meter fra land. Kommunen eier den midtre bryggen og ønsker denne forlenget. 

Havnesjefen foreslår å forlenge formålsgrensen til rundt 220 meter fra land slik at 

kommunen og eierne av de to andre bryggene har mulighet til å forlenge disse opp mot 

den nye formålsgrensen. Det poengteres at området er del av en lun bukt, godt egnet for 

båtliv. 
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påvirke bløtbunnområdet, og om økt omfang av 

ferdsel med båt i området kan få negative 

konsekvenser for fuglelivet. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller 

i tilknytning til området.  

Støy  Det er ikke registrert støy i nærheten av det 

aktuelle området. Økt båtbruk vil imidlertid kunne 

medføre noe økt støy. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Områder har ingen borebrønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Forurensning  Ingen kjente forhold. Tiltaket medfører noe økte 

utslipp av klimagasser og annet utslipp til luft, jord 

og vann. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Pilgrimsleden og nasjonal sykkelveg går gjennom 

det aktuelle området. Forlengelse av bryggene 

vurderes imidlertid ikke å ha noen negativ 

konsekvens. Utvidelse av bruggene kan snarere 

legge til rette for økt friluftsliv og rekreasjon i 

skjærgården. 

By- og tettstedsutvikling  Ikke relevant. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området er opplagt attraktivt for småbåthavn og 

anses ikke egnet for annen bruk. 

Barn og unge  Tiltaket vil ikke komme i konflikt med barn og 

unges interesser, men flere båtplasser kan 

snarere gjøre skjærgården tilgjengelig for flere 

barn og unge. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området er lite tilrettelagt for annet enn privatbil 

da nærmeste busstopp er for langt unna. 

Formålet småbåthavn gjør det uansett trolig lite 

aktuelt å benytte kollektivtransport grunnet 

behovet for medbragt bagasje og utstyr.   

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Engeveien er smal og svingete. Uvisst om det er 

forsvarlig å belaste denne veien mer slik den er i 
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dag. Økt kapasitet på bryggene vil trolig gi behov 

for økt areal for parkering.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant.   

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer, høye 

radonverdier e.l. til området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Vesentlig økt bryggekapasitet innebærer flere 

småbåter, økte utslipp av klimagasser, olje i sjøen 

o.l. Området har viktige natur og dyreliv som kan 

være sårbart ved større utslipp. En småbåthavn 

vil normalt ikke innebære fare for store 

enkeltutslipp av olje e.l., men det bør likevel 

vurderes ut fra prinsippet om samlet belastning, jf. 

Nml. 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Det foreslås en utvidelse av dagens brygger på Engø som gir rom for flere småbåter. 

Selv om foreslått utvidelse av formålsområdet ligger i et viktig blågrønt landskapsområde 

anses ikke tiltaket og komme i konflikt med landskapet.  

For naturmangfoldet kan imidlertid den økte belastningen være problematisk selv om det 

finnes småbåthavn her fra før. 

I tillegg bør det gjøres konkrete vurderinger av om veier og parkering er tilrettelagt og 

dimensjonert for økt bruk.  
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OMRÅDER FOR ANDRE TYPER BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

VA01_1: Husåsen (Østre Kullerød) 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er satt av som et mulig verneområder for 

sentrumsnær kommunal skog. Området er del av 

en sammenhengende grønnstruktur med turstier 

som strekker seg over Husåsen og videre i en 

undergang under Torpveien. Området må sies å 

ha høy verdi for den blågrønne strukturen, men 

tiltakets formål går muligens an å la seg forene 

med hensynet til en sammenhengende 

grønnstruktur. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk og 

mineralforekomster) 

 Største delen av området består av produktiv 

skog med høy og særs høy bonitet, og en mindre 

del er impediment skog. 

Naturmangfold  Foruten en enkeltobservasjon av den sterkt 

truede fuglearten Vipe for noen år tilbake er det 

ikke kartlagt elementer som gjør området spesielt 

rikt på naturmangfold. 

Områdenavn: Østre Kullerød 

GBnr: 32/4 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Andre typer bebyggelse og anlegg 

Arealstørrelse: ca. 16 daa 

Forslagsstiller: Vestfold Vann 

IKS v/Jan Morten Jansen 

Beskrivelse: 

Vestfold Vann IKS ønsker å bygge nytt høydebasseng i Sandefjord for mellomlagring av 

vann, for å ivareta leveringssikkerheten i situasjoner der uønskede hendelser kan oppstå. 

I Sandefjord er to alternativer vurdert hvorav Østre Kullerød er et av alternativene.  
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Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er registrert et steingjerde i nærheten av 

området. Kulturminnet, som har en uviss 

vernestatus, ser imidlertid ut til å ligge på utsiden 

av det aktuelle området.    

Støy  Området er innenfor gul og rød støysone iht. 

Miljøverndepartements "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging". 

Kilden til støy er leirduebanen på Fokserød. Støy 

er imidlertid ikke i strid med fremtidig arealformål. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Områder har ingen borebrønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er kartlagt som et svært viktig 

friluftsområde med fotruter innenfor eller nær det 

aktuelle området. I tillegg er området vurdert som 

et mulig verneområde av kommunal skog. Et 

høydebasseng er likevel et tiltak som ikke 

nødvendigvis er i sterk strid med disse 

hensynene. 

By- og tettstedsutvikling  Ikke relevant. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Ikke relevant.  

Barn og unge, skolevei  Det ligger barnehage på Hunsrød. I tillegg er 

boligfeltet på Hunsrød dominert av 

småhusbebyggelse. Med tanke på at området er 

kartlagt som et svært viktig friluftsområde har 

området trolig også en høy verdi for barn og unge 

i nærområdet. Det er uvisst om formålet er strid 

med barn og unges interesser. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Transportomfanget til og fra et høydebasseng er 

ubetydelig.   

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger i kort avstand til eksisterende VA-

nett på Østre Kullerød. Adkomstvei må enten 

være fra Torpveien eller Østre Kullerød. 

Torpveien har en ÅDT på 7000 og høy hastighet. 
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Adkomstvei via Østre Kullerød er trolig mest 

realistisk, men vil til gjengjeld gi betydelige 

inngrep i friluftsområdet.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant.  

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til 

området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisikoen er i første omgang knyttet til 

inngrep i naturen i forbindelse med anleggsarbeid 

og eventuell adkomstvei. Tilrettelegging av 

nødvendig infrastruktur er trolig mer ødeleggende 

for områdets verdi som natur- og friluftsområde 

enn høydebassenget i seg selv. 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer at det legges et høydebasseng i et LNF-område, kartlagt som et 

viktig natur- og friluftsområde. Et høydebasseng vil i seg selv ikke kreve stor transport til 

og fra anlegget, men nødvendigvis kreve adkomstvei for bil og annen teknisk infrastruktur 

som kan svekke de kvalitetene som gjør at området i dag vurderes som et viktig 

grøntområde. 
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VA01_2: Orerødskogen 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er ikke kartlagt som et landskapsområde 

eller helhetlig kulturlandskap. Skogen er heller 

ikke del av noen sammenhengende grønnstruktur 

av betydelig omfang. Innspillsområdet ligger 

dessuten plassert inne i Orerødskogen slik at de 

visuelle endringene av landskapet trolig vil være 

av et mindre omfang. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området har produktiv skog med høy og særs 

høy bonitet, men et høydebasseng vil kun bygge 

ned en mindre del.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller 

andre forhold av betydning for naturmangfoldet 

innenfor området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er en automatisk fredet gravrøys i 

Orerødskogen. Det ser imidlertid ut til å ligge på 

utsiden av det aktuelle området.  

Støy  Området er innenfor gul støysone iht. 

Miljøverndepartements "Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging". Kilden til 

Områdenavn: Orerødskogen 

GBnr: 26/2, 24/2 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Andre typer bebyggelse  

og anlegg 

Arealstørrelse: ca. 9 daa 

Forslagsstiller: Vestfold Vann 

IKS v/Jan Morten Jansen 

Beskrivelse: 

Vestfold Vann IKS ønsker å bygge nytt høydebasseng i Sandefjord for mellomlagring av 

vann, for å ivareta leveringssikkerheten i situasjoner der uønskede hendelser kan oppstå. 

I Sandefjord er to alternativer vurdert hvorav Orerødskogen er én av dem. 
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støy er leirduebanen på Fokserød.  Støy er 

imidlertid ikke i strid med fremtidig arealformål. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Områder har ingen borebrønner og begrenset 

grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er registrert som friluftsområde med 

verdi C. For nærområdet er nærskogen ved 

Fevang skole og grendehus kartlagt med større 

verdi. Som alternativ vil likevel deler av skogen 

kunne bevare verdien som rekreasjonsråde.  

By- og tettstedsutvikling  Ikke relevant. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Ikke relevant. 

Barn og unge  Det ligger både barneskole og barnehage på 

Fevang. Det finnes en del muligheter for lek i 

skogen som ligger rett ved skolen og 

idrettsplassen. Orerødskogen ligger nær, men 

henger ikke direkte sammen med skoleområdet. I 

tillegg vil det trolig være mulig å benytte skogen til 

selv om deler benyttes til ønsket formål.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Ikke relevant. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger i nær tilknytning til eksisterende 

VA-nett. Lingelemveien har lite trafikk (ÅDT: 

1500) og relativt lav hastighet. Bygging av ny 

adkomstvei synes forsvarlig. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

Redegjørelse 
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/Konse

kvens) 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til 

området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det ligger et automatisk fredet kulturminne i 

Orerødskogen. Selv om kulturminnet ligger 

utenfor formålsområdet vil opparbeiding av 

nødvendig infrastruktur kunne komme i konflikt 

med dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Forslaget innebærer at det legges et høydebasseng i et LNF-område. Området kan 

synes godt egnet for formålet og har ingen opplagt negative konsekvenser. 
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OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE 

F03: Sundeskogen 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området ligger med fritidsbebyggelse på tre sider, 

noe innklemt og med noe høyere terreng rundt. 

Området er sammenhengende med 

grønnstruktur/skog mot nord. Det går en bekk 

igjennom området, og området er nær sjø. 

Omdisponering til fritidsboliger anses å få noe 

konsekvenser for landskap og blågrønn struktur, 

men ikke av en vesentlig karakter, da nye hytter 

her vil gli inn i terreng med øvrige hytter. Det må 

imidlertid tas hensyn til bekken. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består av produktiv skog. Kart for 

mineraler nede, men antas ikke at det 

mineralforekomster i området. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av nasjonal interesse, 

truede arter eller utvalgte naturtyper innenfor 

området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke kartlagt kulturminner i området, og 

området anses ikke å være et regionalt viktig 

kulturmiljø. 

Områdenavn: Sundeskogen 

GBnr: 91/3 og 8, teig 1 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Arealstørrelse: 16,6 daa 

Forslagsstiller: Svein Aashammer/ 

Spir Arkitekter AS 

Beskrivelse: 

Området ønskes omdisponert fra LNF til fritidsbebyggelse, med tiltenkt 5 nye hytter på 

tomter med størrelse 1-1,5 daa, samt avsatt arealer til fellesparkering og 

grøntareal/balløkke og stier. Området er i dag skog og ligger inneklemt med hytteområder 

på tre sider og skog på en side. 
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Støy  Det anses å ikke være noen potensielle støykilder 

i eller i tilknytning området. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert grunnvannsforekomster, 

grunnvannsbrønner, i området, men det går en 

bekk igjennom området. Det er et borehull i 

nærheten av området. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området anses som et svært viktig friluftsområde, 

det går sti igjennom området. Kyststien går på 

nordsiden og i grensen av området. Området 

ligger nær sjøen, men utenfor 

hundremetersbeltet. En utbygging av et fåtall 

hytter her anses ikke å få vesentlig konsekvenser 

for mulighetene til friluftsliv og rekreasjon her. 

Imidlertid må det ved utbygging påses at kyststi 

og stier ivaretas på en god måte. 

By- og tettstedsutvikling  Fritidsbebyggelse anses ikke å være relevant for 

dette temaet, men det anses som positivt at 

eksisterende hytteområder utvikles. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Som hytteområde anses området som attraktivt, 

med gode turmuligheter i store sammenhengende 

skogsområder og kyststi langs sjø, samt med 

strender i området. Det er også en del 

byggeaktivitet i området. 

Barn og unge  Forslagsstiller har tegnet inn et lekeareal/balløkke 

nord på den aktuelle tomten. Denne kan bli en fin 

møteplass for barn og unge i hele hyttefeltet. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området ligger utenfor gangavstand til 

busstraseen i Østerøyveien og ca. 7 km fra 

nærmeste dagligvarebutikk. Noe økt biltrafikk er 

vurdert som liten negativ konsekvens. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger i tilknytning til eksisterende 

hyttefelt. Grunneier har ifølge forslagsstiller 

inngått avtale om å koble seg på en planlagt 

spillvannsledning som vil krysse gjennom 

planområdet. Etablering av planlegges via 

Sundeskogen, som er smal og svingete, men 
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anses likevel som tilstrekkelig for å håndtere 

trafikk fra noen flere hytter.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Et fåtall nye hytter i nærheten av et hytteområde 

anses ikke å ha noen vesentlig betydning for 

næringsliv og sysselsettingen i kommunen. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke registrert naturrisiko i området. Radon 

er registrert med aktsomhets fra moderat til lav. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det anses ikke å være vesentlig virksomhetsrisiko 

for å utvikle et fåtall hytter, utenom at det må 

hensyntas grønnstruktur, bekk og sti i området. 

 

Samlet vurdering 

Det negative virkninger ved å omdisponere området fra LNF til fritidsbebyggelse er 

knyttet til å ivareta grønnstruktur, bekk, og stier i og rundt området. Området består av 

skog og ligger inneklemt i et hytteområde, i et søkk i terrenget. Landskapsvirkningen av 

hytter her anses derfor å være moderat. Utenom dette anses en utvikling av et fåtall 

hytter i dette området ikke å få andre vesentlige negative virkninger, slik at en 

omdisponering her kan anses å være hensiktsmessig. 

Mulighet for et lekeareal/balløkke på området anses som svært positivt.  
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F05: Hagaløkka 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Store deler av området er registrert som regionalt 

viktig landskapsområde. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består i hovedsak av produktiv skog 

med høy bonitet. Området antas imidlertid å være 

lite egnet for skogsbruk.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter innenfor planområdet.  

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner i eller i 

tilknytning til planområdet.  

Støy  Det er ikke kartlagt gul eller rød støysone innenfor 

planområdet, iht. Miljøverndepartementets 

«Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging».  

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er antatt begrenset grunnvannsforekomst i 

området.  

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor 

området.  

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Områdenavn: Hagaløkka 

GBnr: 91/2 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Arealstørrelse: 8,5 daa 

Forslagsstiller: Johan Straand /Spir Arkitekter AS 

 

Beskrivelse: Innspillet gjelder omdisponering av LNF- område til fritidsbebyggelse, ca 

8,5 daa. Området ønskes fortettet med ca 6 hytter. Området ligger i tilknytning til 

eksisterende hytteområde.  
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Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er registrert som viktig og svært viktig 

kystnært friluftsområde. Sti gjennom området kan 

ivaretas ved planarbeid.  

By- og tettstedsutvikling  Ligger i nær tilknytning til andre hytteområder. 

Området vil bli liggende bak byggegrense mot 

sjø.  

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Området antas å være et attraktivt område for 

fritidsbolig. Det er sjønært og ligger i tilknytning til 

eksisterende hytteområde.  

Barn og unge  Området ligger ikke i nærområdet til skoler eller 

barnehager.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Begrenset kollektivtilbud. Området antas å være 

bilbasert. Som fritidsformål vurderes dområdet 

likevel som et grønt område. Daglivareforetning 

finnes i nærheten av området.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Det er ikke avløpsledning til området. Det ligger 

kommunal vannledning ca 200 m fra området.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Ikke relevant.  

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til 

området.  

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Vil medføre inngrep i området som er kategorisert 

som svært viktig friluftsområde ved sjø.  
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Samlet vurdering 

Innspillet innebærer at et LNF- område som er registrert som et svært viktig 

friluftsområde ved sjø, blir omdisponert til fritidsformål. Området består i dag for det 

meste av produktiv skog med høy bonitet, men arealet anses lite egnet for skogsdrift.  

På den andre siden så er det liten tvil om at dette vil være et attraktivt område for 

fritidsbolig. Det ligger nært sjø og i tilknytning til eksisterende hytteområde. 
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OMRÅDER FOR MASSEDEPONI 
 

M01: Fokserødskogen 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Massedeponi kombinert med råstoffutvinning 

anses ikke å ha mer negativ konsekvens for 

landskap enn råstoffutvinning alene. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består i dag av produktiv skog. 

Massedeponi kombinert med råstoffutvinning 

anses imidlertid ikke å ha mer negativ 

konsekvens for naturresurser enn råstoffutvinning 

alene. Det er ikke registrert mineralforekomster i 

området. 

Naturmangfold  Ingen områder utpeker seg som spesielt verdifulle 

for biologisk mangfold. Området er imidlertid i nær 

tilknytning til viltkryssing av E18. Massedeponi 

kombinert med råstoffutvinning anses ikke å ha 

Områdenavn: Fokserødskogen 

GBnr: 17/3, 16/1, /2 og /5 m.fl 

Dagens formål: Fremtidig område for  

råstoffutvinning 

Foreslått formål: Kombinert bebyggelse  

og anlegg  

(råstoffutvinning og massedeponi) 

Arealstørrelse: ca. 440 daa 

Forslagsstiller: Kommunen 

 

Beskrivelse: 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig område for råstoffutvinning og 

regulert til steinbrudd og masseuttak. Området pekes på som mulig fremtidig 

massedeponiområde som kan tas i bruk etter hvert som steinressursene tas ut. 

Det er i forbindelse med reguleringsplanen for området utarbeidet en 

konsekvensutredning. Gjennomgangen av konsekvenser nedenfor belyser 

konsekvensene av endring fra område for råstoffutvinning til en kombinasjon av 

råstoffutvinning og massedeponi. 
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mer negativ konsekvens for naturmangfold enn  

råstoffutvinning  alene 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert automatisk fredete 

kulturminner på området, men enkelte nyere tids 

kulturminner. Massedeponi kombinert med 

råstoffutvinning anses ikke å ha mer negativ 

konsekvens for kulturminner enn  råstoffutvinning  

alene 

Støy  Området er utsatt for støy fra skytebane. Støyen 

anses ikke å ha betydning for en virksomhet som 

massedeponi. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Deler av området er registrert med potensielt 

grunnvannsforekomst. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurensning i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er registrert friluftsområde med innslag 

av stier. Massedeponi kombinert med 

råstoffutvinning anses imidlertid ikke å ha mer 

negativ konsekvens for kulturminner enn  

råstoffutvinning alene. 

By- og tettstedsutvikling  Ikke relevant 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Ikke relevant 

Barn og unge  Potensielt lekeområde for barn, men relativt langt 

unna boligbebyggelse. Området er avsatt til 

pukkverk. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det anses som positivt å lokalisere et 

massedeponi med regionalt nedslagsfelt ved E18  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Massedeponi på området anses å medføre noe 

mer trafikk enn ren råstoffutvinning.  Adkomst vei 

fra E18 frem til området er ferdig regulert i 

reguleringsplan for råstoffutvinning. Det anses å 

være tilstrekkelig kapasitet på veiene 
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Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant 

Næringsliv og sysselsetting  Massedeponi anses å være positivt for grunneier, 

entreprenør og utbyggingsbransjen i regionen. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Massedeponi kombinert med råstoffutvinning 

anses ikke å ha mer negativ konsekvens for dette 

temaet enn  råstoffutvinning  alene 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Massedeponi kan potensielt medføre mer 

forurensning enn ren råstoffutvinning. 

  

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Det vil ikke medføre negative konsekvenser å endre området fra råstoffutvinning til 

område for kombinert råstoffutvinning og massedeponi. 

Mottak av rene masser i steinbruddet vil dessuten gjøre det lettere å revegetere og 

avslutte steinbruddvirksomheten. Etterbruk av råstoffutvinningsområdet er tenkt avklart 

før utvinningen kan starte. 
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M02: Stokke pukkverk 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Massedeponi kombinert med råstoffutvinning 

anses ikke å ha mer negativ konsekvens på 

landskapet enn råstoffutvinning alene. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består i dag av pukkverk. Det er ikke 

registrert mineralforekomster i området. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper i 

steinbruddet. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner i steinbruddet. 

Støy  Området er utsatt for støy fra trafikk. Støyen 

anses ikke å ha betydning for en virksomhet som 

massedeponi. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert brønner eller 

grunnvannspotensiale i området. 

Områdenavn: Stokke pukkverk 

GBnr: 466/25, 21 

Dagens formål: Råstoffutvinning nåværende 

Foreslått formål: Kombinert bebyggelse  

og anlegg  

(råstoffutvinning og massedeponi) 

Arealstørrelse: 108 daa   

– det som er regulert til masseuttak 

Forslagsstiller: Kommunen 

Beskrivelse: 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende område for råstoffutvinning 

og regulert til spesialområde for masseuttak. Området pekes på som mulig fremtidig 

massedeponiområde som kan tas i bruk etter hvert som masseuttaket avvikles. 

Gjennomgangen av konsekvenser nedenfor belyser konsekvensene av endring fra 

område for råstoffutvinning til en kombinasjon av råstoffutvinning og massedeponi. 
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Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Selve steinbruddet er ikke i bruk til friluftsliv og 

rekreasjon, men områdene rundt er svært 

verdifulle (Storås). Ved steinbruddet er det 

regulert inn en p-plass til bruk for å komme ut i 

friluftsområdet – men det er i den senere tid lagt 

bedre til rette for parkering lenger nord ved 

skianlegget. 

By- og tettstedsutvikling  Ikke relevant. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Ikke relevant. 

Barn og unge  Området er ikke egnet til lek 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det anses som positivt å lokalisere et 

massedeponi med regionalt nedslagsfelt ved E18. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Massedeponi på området anses å medføre noe 

mer trafikk enn rent masseuttak. Veikapasiteten 

må anses som god. Adkomstvei Stokke Ravei har 

en ÅDT på 5000.  

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og sysselsetting  Massedeponi anses å være positivt for grunneier, 

entreprenør og utbyggingsbransjen i regionen. 

ROS-analyse Risiko

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Massedeponi kombinert med råstoffutvinning 

anses ikke å ha mer negativ konsekvens for dette 

temaet enn  råstoffutvinning  alene. 

Virksomhetsrisiko  Massedeponi kan potensielt medføre mer 

forurensning enn ren råstoffutvinning. 
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(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Det vil ikke medføre negative konsekvenser å endre området fra råstoffutvinning til 

område for kombinert råstoffutvinning og massedeponi. 

Mottak av rene masser i steinbruddet vil dessuten gjøre det lettere å revegetere og 

avslutte steinbruddvirksomheten. Reguleringsplanen for området legger til rette for at 

området skal tilbake til naturområde etter utvinningen.  
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M03: Korterød/Amundrød 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er en skogkledd dal med et bekkedrag.   

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området er i hovedsak produktiv skog. Det er 

også noe innslag av dyrka mark. Etter 

massedeponiperioden er over vil området kunne 

benyttes som dyrka mark. 

Naturmangfold  Området inkluderer viktig naturtype med 

edelløvskog (or/ask). Og et område med rik 

edellauvskog Det er også registrert flere 

rødlistearter i området. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner på området. 

Støy  Støy anses ikke å ha betydning for en virksomhet 

som massedeponi. 

Områdenavn: Korterød/Amundrød 

GBnr: 502/1, 504/1, 3, 24, 503/1 

Dagens formål: LNF  

og nåværende næringsvirksomhet 

Foreslått formål: Hensynssone for  

båndlegging i påvente av vedtak etter  

plan- og bygningsloven. 

Arealstørrelse: ca. 850 daa 

Forslagsstiller: Kommunen 

Beskrivelse: 

Området er i dag et skogkledt område med et bekkedrag. Området er lokalisert i 

tilknytning til Borgeskogen næringsområde ikke langt fra E18. Hensikten med 

hensynssonen er at det skal utarbeides en reguleringsplan som skal legge til rette for et 

større massedeponi på området. 

Består av industribygg og en ubebodd gårdstun og en gård i full drift. Grunneier har 

planer/ønsker om massedeponi. Deler av området er i dag et masseuttak der det er tenkt 

å fylles opp med masser. 
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert brønner eller 

grunnvannspotensiale i området. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er et registrert friluftsområde (verdi c). 

By- og tettstedsutvikling  Ikke relevant. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Ikke relevant. 

Barn og unge  Området er et potensielt lekeområde for barn, 

men ligger relativt langt unna boligbebyggelse 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det anses som positivt å lokalisere et 

massedeponi med regionalt nedslagsfelt nær 

E18. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Massedeponi på området vil medføre økt trafikk 

enn rent masseuttak. Veikapasiteten på 

Gryteveien anses som god. Gryteveien har en 

ÅDT på 2000. Det bør vurderes adkomst til 

massedeponiet sammen med regulert adkomst til 

utvidelse av Borgeskogen næringsområde. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant  

Næringsliv og sysselsetting  Massedeponi anses å være positivt for grunneier, 

entreprenør og utbyggingsbransjen i regionen. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Kartlagte forhold tyder ikke på noen risiko. Selv 

om bekken i området er liten, må det tas hensyn 

til drenering ved oppfylling. 
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Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Massedeponi-virksomhet vil kunne medføre 

ulemper for boliger i området (støy, støv og økt 

trafikk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Området peker seg ut som et hensiktsmessig område for et fremtidig større 

massedeponi. Dette er et dalsøkk som med fordel kan fylles opp og omgjøres til dyrka 

mark. Det kan med enkle grep ligge til rette for atkomst via et fremtidig næringsområde. 

Viktig naturtype (rik edelløvskog) med flere rødlistearter vil gå tapt. 
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M04: Rørkoll/Hørdal 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området er en del av en større hensynssone 

landskap. Kultur- og landbrukslandskap som er 

typisk for Raet gjennom kommunen. Etter endt 

massedeponi vil området tilbakeføres til dyrka 

mark. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består av fylldyrka jord av delvis høy og 

delvis middels kvalitet.  Etter endt massedeponi 

vil området tilbakeføres til dyrka mark. Det er 

også mulighet for øke kvm dyrket mark ved at 

skogsområdet oppfylles. Ingen 

mineralforekomster er registrert. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter innenfor planområdet. Området inkluderer 

en åpen bekk. Hensynet til bekken og 

naturmangfoldet knyttet til  denne må vurderes. 

Kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Området inneholder ikke kjente kulturminner, men 

ligger i nærheten av et område med automatisk 

Områdenavn: Rørkoll/Hørdal 

GBnr: 465/7 og 23/11 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Hensynssone for båndlegging i  

påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven. 

Arealstørrelse: Uavklart 

Forslagsstiller: Kommunen 

 

Beskrivelse: 

Området er del av et større areal med dyrket mark, og inneholder også et skogsområde. 

Området ligger inntil rundkjøringen på E18 ved Tassebekk. Arealet inkluderer også en 

åpen bekk med vegetasjon. 

Området er et tidligere oppfyllingsområde for E18. 
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fredete kulturminner (bosetning, kokegroper, 

rydningsrøys).  

Støy  Området ligger i gul støysone fra E18.  Støyen 

anses ikke å ha betydning for en virksomhet som 

massedeponi. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 På deler av området er det registrert 

grunnvannspotensiale. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i 

tilknytning til området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke registrert til som friluftsområde. 

Arealet er dyrka mark.  

By- og tettstedsutvikling  Ikke relevant 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Ikke relevant 

Barn og unge  Området er ikke egnet for lek. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det anses som positivt å lokalisere et 

massedeponi med regionalt nedslagsfelt ved E18 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området vil kunne få adkomst rett fra rundkjøring 

ved E18. Her anses det å være tilstrekkelig 

kapasitet, og det er ingen myke trafikanter. Den 

vestre delen av rundkjøringen har en ÅDT på 

1500. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant 

Næringsliv og sysselsetting  Massedeponi anses å være positivt for grunneier, 

entreprenør og utbyggingsbransjen i regionen. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko  Kartlagte forhold tyder ikke på noen risiko. 
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(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, utilsikta 

inngrep i naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Massedeponi-virksomhet vil kunne medføre 

ulemper for boliger i området (støy, støv). 

Hensynet til de automatisk fredete kulturminnene 

må vurderes før eventuelle tiltak kan iverksettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Området peker seg ut som et hensiktsmessig område for et fremtidig større 

massedeponi. Dette er et dalsøkk som med fordel kan fylles opp og tilbakeføres til dyrka 

mark. Atkomsten til området er fordelaktig. 
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Arealinnspill Områdenavn Dagens formål Foreslått formål Dekar 

N20 Borgeskogen LNF Næringsvirksomhet 500 

B34 Heimdalåsen LNF Bolig 38 

B35 Øvre Gokstad LNF og 

grønnstruktur 

Bolig 46 

B36 Hystad LNF Bolig 3,9 

B37 Knatten LNF Bolig 5 

F06 Østre Nesveien LNF Bolig 2 
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OMRÅDER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET 

N20: Borgeskogen 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området består i dag av tett blandingsskog i flatt 
terreng. Området er ikke vurdert å ha store kvalitative 
landskapsverdier, men nedbygging av området vil bidra 
til å fragmentere den sammenhengende 
grønnstrukturen i retning sørøst. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består av produktiv skog med henholdsvis 

middels, høy og særs høy bonitet. Områdets 

størrelse og sammenheng, og andelen skog med 

høy ellers særs høy skog gjør at nedbygging 

vurderes å ha noen negativ konsekvens. 

Naturmangfold  Det er ikke registrer sårbare eller truede arter 

innenfor området. Området har imidlertid liggende 

død ved som er verdifull for sopp,  

insekter og fugl. Det kan bety at området er hjem 

for ikke registrerte arter med stor 

Områdenavn: Borgeskogen 

GBnr: 504/1, 504/2, 504/24 m.fl. 

Dagens formål: Tjenesteyting - fremtidig 

Foreslått formål: Næringsvirksomhet 

 

Arealstørrelse: ca. 500 daa 

Forslagsstiller:  

 

 

Beskrivelse: 

Borgeskogen næringsområde ligger en drøy kilometer fra Borgekrysset på E18. Området 

har gradvis utviklet seg til å bli et stort og viktig regionalt næringsområde for 

plasskrevende næring. I gjeldende arealdel er området avsatt til fremtidig tjenesteyting, 

for mulig lokalisering av nytt storfengsel i Vestfold. Forutsetningen for at området ble tatt 

inn som et mulig område for bebyggelse var imidlertid at området ble omgjort tilbake til 

LNF dersom ikke storfengselet legges på Borgeskogen. Vurderingene er derfor gjort på 

bakgrunn av området som LNF. 
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forvaltningsinteresse, eller er potensielt habitat for 

slike arter. I tillegg oppgis det at det går et vilttrekk 

gjennom området og at en forutsetning 

for avsette området for mulig storfengsel var 

tilbakeføring dersom det ikke realiseres. 

Kulturminner, kulturmiljø 

og kulturlandskap 

 Det ligger et automatisk fredet gravfelt vest på aktuelle 
området mot Gryteveien.  

Støy  Det er ikke kartlagt støysone fra E18 i denne delen 

av Vestfold. Området antas likevel å ligge godt 

utenfor rød og gul, og uansett lite problematisk i 

forbindelse med næringsvirksomhet. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ikke grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke kartlagt grunnforurensning i området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 En liten del av området, nærmest Gryteveien, er 
registrert som friluftsområde, men ikke klassifisert med 
høy verdi. 
 

By- og tettstedsutvikling  I gjeldende RPBA er det ikke avklart/lukket noen 

utviklingsgrense i denne delen av næringsområdet 

på Borgeskogen. Utviding for plasskrevende 

næring her anses ikke som noen ulempe for by- og 

tettstedsutviklingen. 

Attraktivitet (for bolig eller 

næring) 

 Det antas at lokaliseringen i nær tilknytning til 

eksisterende næringsområde har god 

agglomerasjonseffekt og dermed attraktivt for 

etablering av ny næringsvirksomhet. 

Barn og unge  Det finnes ikke barnehager, skoler eller boligområder i 
nærheten av området.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Næringsområdet på Borgeskogen domineres av 
transportkrevende næringer, der nærheten til E18 gjør 
området godt egnet for denne typen næring. 
Borgeskogen har ikke kollektivdekning, men de 
innbyrdes avstandene innenfor næringsområdet gjør at 
potensialet for bruk av kollektivtransport trolig er lav 
uansett.  
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Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området er nært tilknyttet eksisterende 

næringsområde på Borgerskogen med VA. 

Utbygging vil kreve nye adkomstveien fra 

Gryteveien. Denne har en ÅDT på rundt 2000 og 

ny adkomst vil trolig ikke innebære vesentlige 

ulemper. 

Sosial infrastruktur (skole 

og barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og 

sysselsetting 

 I strategisk næringsplan (2019-2031) er en 

målsetning å videreutvikle og styrke Sandefjord 

som en attraktiv næringskommune. Tilstrekkelig 

avsatte områder for næring gjør kommunen 

attraktiv for virksomheter på leting etter steder å 

etablere seg. En av strategiene er å fylle opp og 

videreutvikle kommunens allerede viktige 

næringsområder, deriblant Borgeskogen. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, flom, 

radon) 

 Ingen kjente forhold.  
 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det er stor usikkerhet knyttet til virksomhetsrisiko 

ettersom risikoen i stor grad vil avhenge av hvilken 

type næringer som etablerer seg. Foruten dette 

ligger det et mindre gravfelt lengst vest, nærmest 

Gryteveien. 
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Samlet vurdering 

Forslaget innebærer omdisponering fra framtidig tjenesteyting til næringsvirksomhet, 

forutsatt at nytt storfengsel ikke legges på Borgeskogen. Det er flere usikkerheter og 

potensielt negative konsekvenser knyttet til omdisponering av et område på denne 

størrelsen. De negative konsekvensene går særlig på fragmentering av en 

sammenhengende grønnstruktur som strekker seg i retning sørvest mot E18, via en 

viltovergang og videre vestover. Det går et viltrekk gjennom området og området har 

også liggende død ved, noe som kan tyde på at området har, eller har potensial for, store 

biologisk mangfold.  

I tillegg har området er automatisk fredet gravfelt, men kun i en mindre del av området.  
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OMRÅDER FOR BOLIGBEBYGGELSE 

 

B34: Heimdalåsen, Høyjord  

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og 

blågrønn struktur 

 Det aktuelle området innebærer en utvidelse 

eksisterende utbyggingsfelt mot øst. Det foreslåtte 

området er smalt, utenfor 100-metersbeltet, og vil ikke 

bidra til noen fragmentering av det sammenhengende 

grøntbeltet rundt Illestadvannet. Det innebærer heller 

ikke utbygging i den bratteste skråningen mot vannet, 

og unngår derfor trolig store landskapsmessige 

fjernvirkninger. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Hele det aktuelle området består av skog med høy 

bonitet, men fragmenterer ikke sammenhengende 

produksjonsskog.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige arter, naturtyper eller andre 

forhold av betydning for naturmangfoldet innenfor 

området. 

Områdenavn: Heimdalåsen 

GBnr: 273/2, 44 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

 

Arealstørrelse: 38 daa 

Forslagsstiller: Kjell Sommerstad 

 

 

Beskrivelse: 

Heimdalsåsen er en smal skogsstripe langs det eksisterende småhusfeltet, som gradvis 

har vokst frem i løpet av de siste årene.  
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Kulturminner, 

kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrerte kulturminner, kulturmiljøer eller 

kulturlandskap innenfor det aktuelle området. 

Støy  Området er ikke kartlagt for støy, men ligger godt 

avskjermet, og i god avstand fra Høyjordveien.  

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ikke grunnvannspotensial i løsmassene. 

Forurensning  Det er ikke registrert grunnforurensning i det aktuelle 

området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og 

folkehelse 

 Deler av det aktuelle område lengst nord er vurdert som 

et viktig friluftsområde som en del av et større området 

ved Illestadvannet som er vurdert som viktig, mens det 

mest av Illestadvannet ellers kun er registrert 

friluftsområde. Områdets verdi som «viktig» kan synes 

å ha sammenheng med at dette området har flere stier 

som bidrar til å tilgjengeliggjøre Illestadvannet.  

By- og 

tettstedsutvikling 

 Denne delen av Vestfold har ingen utviklingsgrenser i 

gjeldende regional plan for arealutvikling. Samtidig er 

det noe usikkert om en videre utbygging på Heimdal i 

øst bidrar til noen positiv by- og tettstedsutvikling. 

Heimdal og Høyjord ligger i dag som to mer eller 

mindre adskilte tettstedsklynger som i liten grad drar 

nytte av hverandre og mangler grunnleggende 

nærsenterfunksjoner. Det er vanskelig å se at 

utbygging videre mot øst styrker mulighetene for en 

senterutvikling. 

Attraktivitet (for bolig 

eller næring) 

 Eksisterende småhusområde på Heimdalåsen er 

bygget ut gradvis i løpet av de siste 15 årene. Det vitner 

at finnes noe markedsinteresse for boliger i dette 

området, men at utviklingen går langsomt. Området har 

imidlertid store og flotte naturomgivelser som gjør det 

attraktivt for boliger. 

Barn og unge  Høyjord barneskole ligger i nærheten av det aktuelle 

området, men har god direkteforbindelse til 

Illestadvannet og tilhørende rekreasjonsområde, 

uavhengig av en eventuell utbygging. Høyjord 

barnehage anses også å ha tilstrekkelige andre 
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alternative nærturområder. Det samme gjelder 

småbarnsfamilier i eksisterende småhusområde i nær 

tilknytning til det aktuelle området.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Det ligger to busstopp innenfor gangavstand langs 

Høyjordveien. Utformingen av veiene i småhusområdet 

gjør imidlertid gangavstanden til holdeplassene 

vesentlig lengre enn i luftavstand. Den uregelmessige 

og lave avgangsfrekvensen, og reisetiden til større 

arbeidskonsentrasjoner i Tønsberg og Sandefjord gjør i 

tillegg at bilen vil være det primære fremkomstmiddelet. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Området ligger tilknyttet eksisterende boligfelt med VA. 

Adkomst er løst gjennom eksisterende adkomstvei 

Fv312.  

Sosial infrastruktur 

(skole og barnehage) 

 Høyjord barnehage og barneskole ligger nær det 

aktuelle området. Nærmeste ungdomsskole i Andebu. 

Næringsliv og 

sysselsetting 

 Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, 

flom, radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Tiltaket medfører ingen kjent virksomhetsrisiko. 
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Samlet vurdering 

En utvidelse av utbyggingsfeltet på Heimdalåsen synes å ha små eller ubetydelig 

konsekvenser for spørsmål knyttet til miljø, risiko og sårbarhet. 

De mer kritiske punktene av utbygging i dette området er knyttet til spørsmål om graden 

av bærekraftighet. Foruten lang avstand til kommunens større store 

arbeidsplasskonsentrasjoner er kollektivdekningen og nærtilbudene dårlige, til tross for at 

Høyjord er definert som nærsenter i regional plan for handel- og sentrumsutvikling. 

Nærmeste nærtilbudene er Andebu sentrum, 10-15 minutters kjøring unna.  
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B35: Øvre Gokstad  

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og 

blågrønn struktur 

 Området har ikke registrerte landskapsverdier og utgjør 

ikke noen sammenhengende grønnstruktur som 

fragmenteres som følge av utbygging. I tillegg ligger 

området forholdsvis godt skjermet slik at nedbygging ikke 

medfører store landskapsmessige fjernvirkninger dersom 

kollen lengst sør på området bevares som et ubebygd 

utsiktspunkt for allmennheten. De interne 

landskapsendringene vil imidlertid bli betydelige dersom 

området skal utnyttes effektivt. Området består av flere 

karakteristiske små fjellkoller som vil måtte sprenges for å 

utnytte området effektivt. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består av skog med middels og lav bonitet, samt 

en mindre del med uproduktiv skog.  

Naturmangfold  Den sørvestre delen av det aktuelle området består av den 

viktige naturtypen kalkskog. Området har også et rikt 

mangfold av sopper, men samtlige registrerte sopparter er 

kategorisert som livskraftig. Kombinasjonen av kalkskog 

og sopper kan imidlertid bety at det finnes sjeldne 

plantearter og bør undersøkes før eventuell utbygging. 

Områdenavn: Øvre Gokstad 

GBnr: 117/1 

Dagens formål: LNF og grønnstruktur 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

Arealstørrelse: ca. 46 daa 

Forslagsstiller:  

 

 

Beskrivelse:  

Det aktuelle skogsområdet på Øvre Gokstad avgrenses av Brydedamveien i vest og 

Fjellheimveien i øst. Det meste av det aktuelle området er LNF i gjeldende kommuneplan, 

mens en mindre del av området helt i nordvest er grønnstruktur. 
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Kulturminner, 

kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller i 

tilknytning til området. Det ligger imidlertid eldre 

steingjerder langs stien gjennom området. Det er uvisst i 

hvilken grad denne burde vært registrert. 

Støy  Det er ikke registrert støy i nærheten av det aktuelle 

området. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har ingen brønner og en mindre del av det 

aktuelle området har begrenset grunnvannspotensial. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i eller i tilknytning til 

området. 

Samfunnsmessige 

forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og 

folkehelse 

 Området er et registrert friluftsområde med kartlagte 

fotruter gjennom området, og videre gjennom Preståsen. 

Nedbygging vil følgelig medføre en reduksjon av det 

samlede rekreasjonsområdet. Området er imidlertid ikke 

kategorisert som et svært viktig eller viktig friluftsområde, i 

motsetning til Preståsen, selv om funn av bålplasser kan 

tyde på at området likevel tjener en funksjon for 

nærmiljøet. 

By- og 

tettstedsutvikling 

 Området ligger innenfor 10 minutters sykkel og gange til 

sentrum. Den korte reisetiden til sentrum og den mulige 

snarvei for gående til sentrum, via Preståsen, må regnes 

som en styrke. Nedbygging av et så stort område er dog 

ikke å regne som fortetting, men området er anbefalt som 

område for boliger innenfor langsiktige utviklingsgrenser i 

gjeldende RPBA. Graden av tetthet vil imidlertid være 

avgjørende for hvor godt den sentrumsnære lokaliseringen 

utnyttes.  

Attraktivitet (for bolig 

eller næring) 

 Preståsen er et sentrumsnært område med gode 

nærkvaliteter, og har hatt mye byggeaktivitet siste 10-15 

årene. 

Barn og unge  Det ligger to barnehager helt i randen til det aktuelle 

området. Det er ikke usannsynlig at dette området er et 

hyppig brukt utfluktsområde for disse, eller at området på 

andre måter er viktig for andre barn og unge i nærområdet. 

Deres interesser kan imidlertid regnes som godt ivaretatt 

gjennom den noe lengre, men relativt korte, 

gangavstanden til Preståsen. 
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Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Deler av området ligger innenfor 500 meters gangavstand 

til busstopp langs Gokstadveien. Det er likevel ikke godt 

nok til at området vil la seg basere på kollektivtransport. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Veisystemet til og fra det aktuelle området er en utfordring. 

Det er uvisst i hvilken grad veisystemet tilfredsstiller 

dagens veinormal, og avstanden mellom 

eiendomsgrensene medfører trolig begrenset 

forbedringspotensial på adkomstveier både fra 

Gokstadveien i nord og Hegnaveien i sør. Bratte 

stigningsforhold vil også kunne gi utfordringer for 

adkomstsituasjonen. I tillegg vil vesentlig økt trafikk også 

medføre økt trafikkfare for myke trafikanter, og fortau vil 

derfor trolig måtte vurderes avhengig av antallet nye 

boenheter.   

Sosial infrastruktur 

(skole og barnehage) 

 Området har flere barneskoler i nærheten (Gokstad, 

Byskolen Sande). Nærmeste ungdomsskoler ligger på 

Breidablikk og Varden.  

Næringsliv og 

sysselsetting 

 Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, 

flom, radon) 

 Det er ikke knyttet noen kjente naturrisikoer til området. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Tiltaket medfører ingen kjent virksomhetsrisiko.  



KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE AV INNKOMNE INNSPILL | OMRÅDER FOR BOLIGBEBYGGELSE | 
SANDEFJORD KOMMMUNE | 162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Områdets sentrumsnære lokalisering gjør i utgangspunktet området godt egnet for 

boligutbygging. I tillegg har man Presteåsen som på mange måter kan forsvare 

nedbygging av et grøntområde med færre åpenbare kvaliteter for nærmiljøet. Paradokset 

ved en eventuell nedbygging ligger i at den sentrumsnære lokaliseringen bør utløse et 

krav om en viss minstetetthet, samtidig som høy utnyttelse vil medføre flere utfordringer 

enn dersom området bygges ut med et mindre antall boliger i form av 

landskapsendringer, i tillegg til å innebære vesentlig mer trafikk, som i sum vil utløse 

behov for større utbedringer av infrastrukturen. Smale veier og kort avstand mellom 

eiendomsgrensene gjør nødvendige oppgraderinger av adkomstveier utfordrende.  

I tillegg er det uvisst om kombinasjonen av kalkskog og sopp i deler av området kan 

innebære at det finnes andre sjeldne plantearter her. 
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B36: Hystad 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og 

blågrønn struktur 

 

 

 Området fremstår som grøntareal i tilknytning til 

eksisterende boligområde. Skogen er imidlertid hugget. 

Området er ikke kartlagt som et verdifullt friluftsområde. 

Eventuell lokal verdi som hundremeter-skog/lekeområde 

må utredes ved en eventuell reguleringsplan.   

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Eiendommen på 3,9 dekar er registrert som skog på høy 

bonitet. Området er imidlertid lite og antas å ha 

begrenset verdi i forhold til skogsdrift. Arealet er ikke 

kartlagt som dyrkbart. Arealet fungerer i dag som en 

buffer mellom eksisterende boligområde og dyrket mark. 

Buffersone mot landbruk må ivaretas ved en eventuell 

utvikling til boligformål.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller viktige naturtyper 

på det aktuelle området. Registrert observasjon av 

ringdue på naboeiendom. 

Kulturminner, 

kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller i 

tilknytning til området.  

Støy  Det er ikke registrert støy i nærheten av det aktuelle 

området.  

Områdenavn: Hystad 

GBnr: 128/299 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Bolig 

Arealstørrelse: 3,9 daa 

Forslagsstiller: Jotun AS 

 

 

Beskrivelse: Omdisponering fra LNF til bolig. Området ønskes utviklet med leiligheter 

som planlegges benyttet i forbindelse med Jotunansatte fra andre land som er på kortere 

oppdrag i Norge og som overgangsbolig for nyansatte ved bedriften. 
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Vannforekomster, 

grunnvann 

 Den aktuelle eiendommen ligger innenfor område hvor 

det antas å være betydelig grunnvannspotensiale. Det er 

imidlertid ikke registrert borehull for grunnvann i NGUs 

database for dette. Området for grunnvannspotensiale er 

allerede betydelig utbygd.  

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn i det aktuelle 

området.  

Samfunnsmessig

e forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og 

folkehelse 

 Det aktuelle området er registrert som friluftsområde, 

men er ikke klassifisert som viktig eller svært viktig. Det 

er ikke registrert sti gjennom området i dag, men ved en 

eventuell utvikling til boligformål bør det settes krav 

om/vurderes nødvendigheten av stiforbindelse mot sør. 

By- og 

tettstedsutvikling 

 Området ligger tett inntil eksisterende boligområder, men 

utenfor RPBA.  

Attraktivitet (for bolig 

eller næring) 

 Området ligger i tilknytning til eksisterende etablerte 

boligområder. Området ligger i sykkelavstand til 

Sandefjord sentrum.  

Barn og unge  Området ligger som et grøntområde i tilknytning til 

eksisterende boligområder, men det er ikke registrert 

barns aktivitet i området.  

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området ligger i sykkelavstand til Sandefjord sentrum. 

Videre er det kort avstand til Hystadveien med god 

bussforbindelse inn til sentrum.  

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Adkomst til området antas å bli via Svaleveien og 

Lystadsvingen, som er i noe dårlig stand. Utbygging av 

det aktuelle området antas imidlertid å medføre en 

beskjed økning i biltrafikk.  

VA: Overvann og spillvann går via den aktuelle 

eiendommen. Vannledning går i Svaleveien/Lerkeveien.  

Sosial infrastruktur 

(skole og 

barnehage) 

 Området ligger i sykkelavstand til skoler/barnehage.  

Næringsliv og 

sysselsetting 

 Forslagsstiller opplyser at området er tenkt utviklet til 

boliger for å bosette ansatte ved Jotun fra andre land, 

som er på kortere arbeidsoppdrag i Sandefjord. Videre 
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ønskes det å tilby overgangsbolig til nyansatte. Dette vil 

kunne påvirke næringslivet positivt. Ut over dette antas 

en omdisponering fra LNF til bolig å ikke ha noen 

innvirkning/betydning for næringsliv eller sysselsetting.  

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, 

flom, radon) 

 Det er ikke registrert naturrisikoer i det aktuelle området. 

Radon er registrert fra lav til moderat aktsomhet.  

Teknisk og sosial 

infrastruktur 

(vei, institusjoner, 

utrykningsetater) 

  

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Virksomhetsrisiko anses som få. Det må etableres 

buffersone mot landbruk landbruksarealer må ivaretas.  

 

 



KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE AV INNKOMNE INNSPILL | OMRÅDER FOR BOLIGBEBYGGELSE | 
SANDEFJORD KOMMMUNE | 166  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Det aktuelle området ligger i dag som en skogsteig i tilknytning til eksisterende boliger. 

Mot vest og syd grenser området til dyrket mark. Området ønskes utviklet med boliger.  

Det anses å være få negative virkninger med å endre arealformål til bolig. Det er ikke 

registrert truede arter eller viktige naturtyper i området. Eiendommen ligger i tilknytning til 

eksisterende boligområde, men ligger utenfor langsiktig utviklingsgrense (LUG) i RPBA 

som er satt rett utenfor den aktuelle eiendommen. Området ligger i sykkelavstand til 

sentrum og har god kollektivdekning langs Hystadveien.  

Ved en eventuell utvikling til bolig må buffersone mot landbruksarealer ivaretas. Videre 

må barn- og unges bruk av området kartlegges.  

 



KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE AV INNKOMNE INNSPILL | OMRÅDER FOR BOLIGBEBYGGELSE | 
SANDEFJORD KOMMMUNE | 167  

 

B37: Knatten 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og 

blågrønn struktur 

 Landskapet anses ikke å være verdifullt. Det er 

boligbebyggelse mot øst og sør, og en gård og landbruk 

mot vest og nord. Utbygging i dette området anses ikke 

få vesentlige konsekvenser for fjernvirkning, landskap 

eller friluftsinteresser. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Arealet som foreslås omdisponert anses hovedsakelig 

som utmark og annen mark.  En utbygging her anses 

ikke å få vesentlige konsekvenser for naturressurser i 

seg selv, samtidig som vil en utbygging så tett på 

eksisterende drift kunne gi interessekonflikter. Økt 

utbygging tett på eksisterende landbruksdrift og 

fragmentering av LNF-området kan imidlertid også gi økt 

press på gjenværende LNF-areal og medføre gradvis 

nedbygging. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktig naturmangfold innenfor 

området. Det er imidlertid observert rødlistet art 

(gulspurv) i nærheten av området. Det bør gjøres en 

nærmere vurdering av eventuelle trær omfattet av 

forskrift om utvalgte naturtyper. 

Kulturminner, 

kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor foreslåtte 

areal. Arealet er ikke registrert som viktig 

kulturmiljø/landskap. 

Områdenavn: Knatten 

GBnr: Del av GBnr 43/13 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 

Arealstørrelse: 5 daa 

Forslagsstiller: Nils Ingar Melchior Knatten 

 

Beskrivelse: 

Forslagsstiller ønsker å endre formål fra LNF til bolig. Den del av eiendommen som 

ønskes omdisponert er i dag en del av en gårdseiendom, og bestående av en lav kolle 

med noe vegetasjon. Området ligger ca. 1 km fra Sandefjord sentrum. 
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Støy  Området anses ikke utsatt for støy. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Det er ikke registrert vannforekomster eller lignende 

innenfor arealet. 

Forurensning  Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor området, 

men ut ifra flyfoto synes deler av eiendommen å være 

benyttet som lagring for gårdsbruket/fruktgården og 

grunnen bør av den grunn undersøkes for sprøytemidler 

og annet. 

Samfunnsmessig

e forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og 

folkehelse 

 Arealet er registrert som friluftsområde, men ikke som et 

viktig område for friluftsliv. Det går heller ingen registrerte 

løyper eller annet i området som tyder på at området er 

mye brukt. 

By- og 

tettstedsutvikling 

 Området ligger i grensen av dagen langsiktige 

utviklingsgrense, under 1 km. Fra sentrum. Kort avstand 

til sentrum vurderes som positivt, gitt at område bygges 

ut med en tetthet som gjenspeiler den sentrale 

lokaliseringen. 

Attraktivitet (for bolig 

eller næring) 

 Området anses attraktivt for boliger, nær sentrum av 

Sandefjord, skoler og grønne omgivelser. 

Barn og unge  Området er i kommunens kart registrert som lekeområde 

for barn. Sande barneskole ligger ca. 100 meter unna, i 

tillegg til en rekke barnehager. I tillegg er det et 

småhusområde Det aktuelle området må imidlertid 

karakteriseres som villniss og derfor vurdert å ha liten 

verdi for barn og unge 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Området har nærhet til Sandefjords sentrumsfunksjoner 

og skole og barnehage. Det er noe avstand til nærmeste 

bussholdeplass. Området har også nærhet til 

jernbanestasjonen. Transportbehovet anses derfor å 

kunne være variert, fra gange og sykkel, til kollektiv og 

bilbasert transport. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 Teknisk infrastruktur anses å være tilstede, ved at man 

kan benytte kommunal vei og VA-nett. Breidablikkveien 

er mye brukt av skolebarn og bør vurderes oppgradert. 

Dagens fortau langs Breidablikkveien er smalt og ujevnt 

og lite komfortabelt som sykkelvei. 
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Sosial infrastruktur 

(skole og 

barnehage) 

 Sande barneskole ligger ca. 100 meter unna, mens 

Breidablikk ungdomsskole ligger rundt 600 meter fra det 

aktuelle området. Det finnes også flere barnehager i 

nærområdet. 

Næringsliv og 

sysselsetting 

 Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, 

flom, radon) 

 Det er ikke registrert naturrisiko for området. Radon er 

registrert som moderat aktsomhetsnivå. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Det anses ikke å være knyttet vesentlig virksomhetsrisiko 

til området, utover at atkomstforhold, og eventuelt VA, 

må vurderes og oppgraderes, samt at grunnforhold bør 

undersøkes for forurensning. 

 

 

Samlet vurdering 

Det aktuelle området er i dag en del av et småbruk som driver med frukttrær, og del av et 

større område som er avsatt til LNF-formål, rett utenfor langsiktig utviklingsgrense. Det 

aktuelle arealet anses godt egnet for boliger, ettersom området ligger nær Sandefjord 

sentrum og tilhørende funksjoner, samt nærhet til barnehage og skoler, og har 

sammenhengende boligområder i området rundt. Tettheten ved en eventuell utbygging 

bør imidlertid gjenspeile denne sentrale lokaliseringen. 

En utbygging her vil kunne medføre økt press på gjenværende gårdstomt og 

landbruksinteresser, da foreslått arrondering går tett inn på gårdstun og driftsbygning. 

Landskapsdraget over Breidablikkveien vil også avskjæres ved en boligutvikling av dette 

arealet.  

Utbygging av området vil innebære økt trafikk på en viktig skolevei, og behov for 

eventuell utbedring bør vurderes. 

 

 

 



KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE AV INNKOMNE INNSPILL | OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE | 
SANDEFJORD KOMMMUNE | 170  

 

OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE 

F06: Østre Nesveien 

Tema Konse

kvens 

Redegjørelse 

Miljøforhold   

Landskap og 

blågrønn struktur 

 Området er et lite utfyllingsareal mellom dagens hyttefelt 

og dyrket mark, bestående av naturmark med noe trær. 

Omdisponering og utbygging vurderes å gi små eller 

ubetydelige fjernvirkninger, mens nærvirkningene vil 

avhenge av utforming. Landskapet har en blanding av 

kulturlandskap og naturmark der hyttene i område 

blender godt inn i landskapet, og en videreføring av dette 

gjennom bevaring av mest mulig naturmark og trær vil 

være viktig for å bevare områdets karakter. 

Naturressurser 

(jordbruk, skogbruk, 

mineralforekomster) 

 Området består i hovedsak av uproduktiv skog. Ny 

adkomstvei er imidlertid skissert i naboskillet, der dyrkbar 

mark delvis går inn på den aktuelle tomten. Det vil trolig 

innebære at noe dyrket mark vil måtte vike. 

Naturmangfold  Ingen kjente forhold. 

Kulturminner, 

kulturmiljø og 

kulturlandskap 

 Det er ikke registrert kulturminner, miljøer eller 

landskaper i eller nær det aktuelle området. 

Områdenavn: Østre Nesveien 

GBnr: 80/340, 80/250? 

Dagens formål: LNF 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

 

Arealstørrelse: ca. 2 daa 

Forslagsstiller: Andreas Holmsen AS  

Ingeniør Arkitektkontor  

 

Beskrivelse: Det foreslås å omdisponere et drøyt 2 daa stort areal fra LNF til 

fritidsbebyggelse. Formålet med omdisponeringen er å utvikle eiendommen med inntil 3 

fritidseiendommer. Eiendommen grenser til eksisterende hytteområde i sør og 

landbruksarealer i nord.  
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Støy  Det er ikke registrert støy. 

Vannforekomster, 

grunnvann 

 Området har begrenset grunnvannsforekomst. 

Forurensning  Ingen kjente forhold. 

Samfunnsmessig

e forhold 

Konse

kvens 

Redegjørelse 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og 

folkehelse 

 Området ligger utenfor 100-metersbeltet. Området er 

registrert som et svært viktig friluftsområde og 

rekreasjonsareal. Det er imidlertid lite ved det spesifikke 

området som tyder på at området er et svært viktig 

friluftsområde, men at det snarere er vurdert som en del 

av det sammenhengende friluftsområdet i strandsonen.  

Det aktuelle området har hverken stier eller er en del av 

sammenhengende offentlig grøntområder, og 

nedbygging i ubetydelig grad påvirke strandsonen som 

friluftsområde. Området må i lys av dette vurderes mer 

som et rekreasjonsområde enn et viktig friluftsområde.  

By- og 

tettstedsutvikling 

 Denne delen av kommunen har ikke fastlagt noen 

langsiktige utviklingsgrenser. Revebåsen er allerede et 

stort hytteområde og det er naturlig at det utnyttes bedre 

med flere hytter, gitt at skjer på en arealeffektiv måte 

som ikke påvirker allmennhetens tilgjengelighet til 

strandsonen, og andre viktige friluftsområder, noe det 

aktuelle innspillet ikke er vurdert å gjøre. 

Attraktivitet (for bolig 

eller næring) 

 Området er sentralt, nær sjøen og opplevd stor 

byggeaktivitet siste 10 årene, som alt vitner om et 

attraktivt hytteområde. 

Barn og unge  Området består av fritidsboliger uten nærliggende 

boliger, skoler eller barnehager. Det er derfor vanskelig å 

se for seg at området har noen særskilt verdi for barn og 

unge. 

Transportbehov (og 

kollektivtilbud) 

 Nærmeste matvarebutikk er 5 km. Unna, og nærmeste 

busstopp ligger utenfor normal gangavstand (500 m). 

Lokalisering av fritidsboliger vil likevel ha mindre 

betydning da det ikke kan knyttes til arbeidsreiser. 

Teknisk infrastruktur 

(trafikale forhold og 

sikkerhet) 

 VA-nett ligger nær tilknyttet det aktuelle området. 
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Utbyggingen er begrenset i omfang og antas følgelig ikke 

å utgjøre store trafikale utfordringer. 

Sosial infrastruktur 

(skole og 

barnehage) 

 Ikke relevant. 

Næringsliv og 

sysselsetting 

 Ikke relevant. 

ROS-analyse Risiko 

(Sanns

ynlighet

/Konse

kvens) 

Redegjørelse 

Naturrisiko 

(grunnforhold, skred, 

flom, radon) 

 Ingen kjente forhold. 

Virksomhetsrisiko 

(Støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og 

kulturmiljøer) 

 Bevaring av naturmark vil være viktig for områdets 

karakter, i tillegg bør adkomstvei tilpasses slik at ikke 

dyrket mark går tapt. 

 

 

 

Samlet vurdering 

Området synes godt egnet for et fåtall nye hytter, med lite potensielle konflikter, gitt at 

adkomstvei ikke beslaglegger dyrket mark, og at ny bebyggelse tilpasses eksisterende 

terreng. Området ligger innenfor område kartlagt som et svært viktig friluftsområde, men 

synes ikke å inneha åpenbare egenskaper som forsvarer en slik status. 

 



 

 

 


