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INNLEDNING 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har ligget til offentlig ettersyn og vært på høring i 

perioden 15. februar til 31.mars. Det har kommet inn ca. 100 høringsuttalelser, både fra 

offentlige myndigheter, frivillige lag og foreninger og privatpersoner. 

 

I dette merknadsdokumentet er det skrevet et kort sammendrag av uttalelsene. Digital versjon 

ligger på kommunens hjemmesider sandefjord.kommune.no/kommuneplan. 

 

Merknadsdokumentet vil etter hvert bli supplert med rådmannens kommentar til det enkelte 

innspill, og følge prosessen med kommuneplanen videre til politisk sluttbehandling i juni 2019. 

 

Innspillene kan leses i sin helhet her: LINK 

 

I dette dokumentet skilles det mellom merknader fra: 

 

A. Offentlige etater 

B. Nærmiljøutvalg (NMUer), foreldreutvalg ved skolene (FAU) og samarbeidsutvalg (SU) 

C. Frivillige organisasjoner 

D. Privatpersoner, borettslag og sameier 
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OFFENTLIGE ETATER (A1 TIL A13) 

A1 MATTILSYNET  

 Mattilsynet viser til at det er oppført hensynsssoner/vanntilsigsområder for 

vannforsyningssystemene Sukke/Andebu og Høyjord på arealplankartet. De har tidligere 

gitt innspill om at to andre kommunale vannforsyningssystem, Torp og Hvitstein også 

skal være oppført med hensynssoner/vanntilsigsområder. De kan ikke se at det er 

ivaretatt på arealplankartet. 

 

A2 KYSTVERKET 

 Kystverket Sørøst er tilfreds med at kommunen har fulgt opp deres innspill vedrørende 

farledene, både ved at disse er vist på plankart og i forslag til bestemmelser.  

 De stiller spørsmål ved om enkelte deler av farledstrekningen mangler i syd, hovedleden 

Sverrerrenna, som går øst-vest, og ber om at dette rettes opp.  

 Der planforslaget åpner for transformasjon av sjønære næringsområder, anbefaler 

Kystverket at det faren for skipsstøt utredes ved reguleringsplanarbeid og sikres gjennom 

planbestemmelsene.  

 

A3 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING 

 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) kan ikke se at kommunen har belyst temaet 

mineralressurser i samfunnsdelen, men forventer at ikke-fornybare ressurser som 

mineralressurser sikres for framtidig utnyttelse.  

 DMF viser til at Sandefjord har flere registrerte pukk- og grusforekomster, malm- og 

natursteinforekomster, og at disse utnyttes til det fulle. Dette knyttes også til at det er 

klimavennlig å sørge for å ha tilgang på lokale uttak som dekker behovet for byggeråstoff 

i kommunen. DMF viser her til Harde fakta om mineralnæringens kapittel 10 om Miljø og 

bærekraft. Viser til at kommunen gjennom forslaget om nytt pukkverk i Fokserødskogen 

har gjort en vurdering av den framtidige ressurstilgangen i tråd med DMFs anbefalinger.  

 Til pkt 2.5 i planbestemmelsene anbefales at det i tillegg settes krav til at ved vesentlig 

utvidelse av eksisterende masseuttak kreves planavklaring.  

 Til pkt 5.1.3 b) anbefaler DMF at kommunen benytter hensynssone H590, sone med 

særlig hensyn til mineralressurser med tilhørende retningslinje, og at hele bestemmelsen 

endres til «Hensynssone H590 omfatter områder med mulig drivverdige råstoffressurser. 

I disse områdene bør det ikke tillaltes tiltak som vanskeliggjør framtidig råstoffutvinning.» 

 DMF kan heller ikke se hensynssonen på plankartet eller de vedlagte temakartene. 

Anbefaler at hensynssonene vises på kart, gjerne eget temakart, slik at de ikke kun 

kommer fram gjennom planbestemmelsene.  

 I konsekvensutredningen for Stokke pukkverk er det beskrevet at området i dag består 

av et pukkverk, og at det ikke er registert mineralforekomster i området. DMF gjør 

oppmerksom på at det er registrert en lokal viktig pukkforekomst av Syenitt i uttaket.  
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A4 FORSVARSBYGG 

 Forsvaret har et skyte- og øvingsfelt i sjøen innenfor kommunens grenser som bes angitt 

med hensynssone for å sikre militært bruksbehov.  

 

   

A5 BANE NOR 

 Innsigelse: Bane NOR har innsigelse til at det foreslås krav om felles planlegging der 

Vestfoldbanen i deler av Stokke sentrum omfattes. Dette kan medføre et vesentlig hinder 

for mindre drifts- og vedlikeholdstiltak av jernbanen, og skape unødvendige bindinger 

mellom ulike finansierings- og gjennomføringsmodeller. 

 Merknader: 

o Ber om at ikke-utbygde byggeområder (både bolig og næring) i kommuneplanens 

arealdel vurderes opp mot hvorvidt de bygger opp om hovedårene i dagens 

kollektivruter. Ber spesielt om at persontransportintensive virksomheter 

lokaliseres innen gangavstand fra knutepunktene, og at kontorvirksomheter 

vurderes spesielt med tanke på dette. 

o Viser til foreslåtte næringsområde øst for Torp lufthavn. Bane NOR mener denne 

arealbruksendringen må vurderes mer omfattende i konsekvensutredningen, der 

muligheten for kollektivbetjening blant annet må vurderes mer omfattende. 

Konsekvensutredningen mangler vurderinger av hvordan fremtidsrettete 

transportløsninger kan betjene både flyplassen, Sandefjord by og Torp Øst. 

Forslaget mangler vurderinger av hvilke typer tilhørende virksomhet som kan 

være aktuelle. Mener videre at forslaget om felt N18/19 Torp øst vil svekke 

Sandefjord by som et senter i regionen og dermed svekke den nasjonale 

satsingen på jernbane. Dersom forslaget om nytt næringsområde på Torp Øst 

gjennomføres, kan det medføre en vesentlig økning av veitrafikken over Råstad 

planovergang i Stangeveien. Ber kommunen påse at det foreligger ROS-analyse 

for dette, og at det fastsettes rekkefølgebestemmelser i senere planfaser for at 

sikkerheten ved bruk av planovergangen ikke forverres dersom området 

bebygges mens dagens Vestfoldbane er i drift. Bane NOR gir med dette 

begrunnet varsel om at det kan fremmes innsigelse til senere planfaser hvis 

ROS-analyse og rekkefølgebestemmelser om sikringstiltak mangler. 

o Viser til at planen foreslår båndlegging av deler av Vestfoldbanen, med krav om 

felles planlegging. Bane NOR mener dette er uhensiktsmessig fordi det skaper 

unødvendige bindinger mellom jernbanen og tilstøtende arealbruk. Viser for øvrig 

til innsigelse referert til over. 

o For sone 710, med plankrav som også omfatter holdeplassen på Råstad, 

oppfattes bestemmelsen slik at mindre tiltak knyttet til drift og utvikling av 

jernbanen kan gjennomføres uten behov for å søke om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel. Ber likevel om at kommunen vurderer om det er 

nødvendig at avgrensningen omfatter Vestfoldbanen. 
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o I forslag til plankart er jernbanen vist med linjesymbol gjennom kommunen. Ber 

kommunen om å bruke arealformålet jernbane for eiendommer som er i Bane 

NORs eie og benyttes til jernbaneformål. For eiendommene gbnr. 422/269 og 

422/68 ved Stokke stasjon, samt 43/720 ved Sandefjord stasjon, viser planen 

jernbaneformål, uten at disse er eid av jernbanen. Ber kommunen kvalitetssikre 

avgrensningene. 

o Er positive til Sandefjord kommunes arbeid med lokalisering av mulige områder 

for massedeponi. Jernbaneutbygging har behov for massedeponier og Bane 

NOR ønsker dialog med kommunen i det videre planarbeidet. 

 Bane NOR som grunneier har følgende merknader til planforslaget: 

o Knutepunktutvikling burde vært fremhevet, selv om dette er nevnt og det vises til 

større fokus på dette i neste rullering. Viktig at Bane NOR er med i utvikling 

i/rundt knutepunkt, og at det inviteres til tverrfaglig samarbeid i tråd med veileder 

for helhetlig knutepunktutvikling. 

o Viser til justert krav til uteareal. Dette vurderes likevel som høyt, og kan by på 

utfordringer med tanke på å kunne oppnå bymessig bebyggelse. Det burde 

tydeligere åpnes for gode helhetsgrep som gir ønsket effekt kvalitativt, men 

nødvendigvis ikke kvantitativt rent arealmessig. 

 

A6 STATENS VEGVESEN 

 Innsigelser: Statens vegvesen har følgende innsigelser til arealdelen: 

1. Tassebekk - N10, #22, bestemmelse 2.7.3 

a. Innsigelse til kontorformål. 

2. Torp Øst - N18, N19, #20, bestemmelsene 2.7.6 og 5.3.3 b) 

a. Innsigelse til næringsområdet - området er mangelfullt utredet – det er for 

tidlig å ta stilling til bruk av området som næringsområde, arealbruksformål 

(herunder kontor) og mengde areal. 

b. Området kan ikke utvikles før ny infrastruktur er etablert. 

3. Torp-Fokserød, inkl. #9, 10, 11 (herunder Fokserød Vest) og bestemmelse 2.7.3 – 

betinget innsigelse inntil kommuneplanen: 

a. definerer Torp-Fokserødområdet med avgrensning som ivaretar 

transportsystemet med Torpveien og E18. 

b. inneholder rekkefølgebestemmelse om helhetlig arealplan etter pbl. for 
området som skal sikre at transportsystemet utvikles i takt med 
arealutviklingen i området. 

4. Byggegrense mot E18, bestemmelse 1.6.2 c)  
a. Innsigelse til formuleringen av bestemmelsen: For E18 (4-felts veg) skal 

byggegrensen ikke måles fra vegens midtlinje, men fra senter av nærmeste 
kjørebane (kjøreretningen). 

 Det er gitt nærmere begrunnelse for innsigelsene i innsendte høringsuttalelse. 
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A7 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK 

 Innsigelser: Enkelte av forslagene er i så vesentlig strid med nasjonale interesser at 

miljødirektøren og landbruksdirektøren fremmer innsigelser. Det gjelder: 

o Endring av langsiktig utviklingsgrense rundt Stokke sentrum 

(landbruksdirektøren) – Innsigelse til at jordbruksarealet mellom Frydenbergveien 

og gården Helgerød legges innenfor LUG. 

o B10 Åliveien (landbruksdirektøren) – Ligger utenfor LUG i eksisterende RPBA og 

utbygging her er en uheldig innsprenging av boliger i et LNF-område med 

ytterligere press på nærliggende arealer. 

o B37 Knatten (landbruksdirektøren) – Både ut fra press på utbygging og hensynet 

til den gjenværende landbrukseiendommen, mener fylkesmannen en utbygging 

bryter med jordvernhensynet. 

o N10 Tassebekk utvidelse (miljødirektøren) – Tassebekk ligger langt fra sentrum 

og kollektivknutepunkt, og kollektivdekningen i området er beskjeden. Etablering 

av kontorarbeidsplasser i dette området vil føre til en økning i biltrafikken i 

kommunen, og er etter vår vurdering i strid med nasjonale interesser. 

o N13/N20 Borgeskogen (miljødirektøren) – Viser til tidligere vurderinger knyttet til 

etablering av nytt fengsel, og at det var så store samfunnsinteresser knyttet til 

etableringen, at fylkesmannen aksepterte at hensynet til vilttrekket ved en slik 

etablering måtte vike. Det var en klar forutsetning at området måtte tilbakeføres til 

LNF dersom nytt fengsel ikke skulle bli etablert på dette arealet. Det er benyttet 

betydelige ressurser på å sikre dette vilttrekket. Det er derfor ikke akseptabelt at 

det midt i trekkkorridoren etableres et generelt næringsområde. Med hjemmel i 

naturmangfoldloven §§ 4 og 5 fremmer miljødirektøren innsigelse til at areal 

avsatt til nytt fengsel omdisponeres til næringsformål. Det er benyttet betydelige 

ressurser på å sikre dette vilttrekket. Det er derfor ikke akseptabelt at det midt i 

trekkkorridoren etableres et generelt næringsområde. 

o N18, N19 Torp Øst (landbruksdirektøren og miljødirektøren) – Miljødirektøren 

fremmer innsigelse til planforslaget med hjemmel i SPR BATP, pkt. 3, 4.2 og 5.2, 

naturmangfoldloven §§ 1, 4 og 5 og laks- og innlandsfiskeloven § 7, første ledd. 

Landbruksdirektøren fremmer innsigelse til planforslaget med hjemmel i jordloven 

§ 1 første ledd og § 9 første ledd, jfr. nasjonal jordvernstrategi, og brev av 1. 

oktober 2018 fra statsråden i landbruks- og matdepartementet til fylkesmennene. 

o F05 Hageløkka (miljødirektøren) - Deler av det foreslåtte byggeområdet for nye 

fritidsboliger ligger nærmere sjøen enn hundre meter. Nedbygging av 100-

metersbeltet har følger for både allment friluftsliv og for selve landskapsbildet. 

Strandområdene har også spesiell verdi som livsgrunnlag for plante- og dyreliv. 

Med hjemmel i pbl. § 1-8, jf. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 

av strandsonen i 100-metersbeltet langs sjøen pkt. 5.2 fremmes innsigelse.  

 Det er gitt nærmere begrunnelse for innsigelsene i innsendte høringsuttalelse. 

 Merknad til samfunnsdelen: Det anses som en ulempe at ikke alt som nevnes er like 

tydelig, ved at mye er stikkord og innholdet derfor kan tolkes ulikt. Ett eks. er s. 27 under 

overkskriften muligheter, som virker lite forpliktende. 

 Merknader til arealdelen (utover områdene nevnt over som det fremmes innsigelse til): 

o B06 Modalsveien: Fordi nytt bygg ligger sør for dyrket mark, er det vesentlig at 

buffersonen er tilstrekkelig bred for å unngå skyggevirkning og reduserte avlinger. 
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o B30 Helgerødveien 109: Utenfor LUG. Grenser mot landbruksarealer og 

ytterligere boligbygging vil kunne skape konflikter mellom beboere og landbruket. 

Landbruksdirektøren ber kommunen vurdere dette, og fraråder boligbygging her.  

o B18 Paradisskogen/Hørdal: Har ingen innvendinger, forutsatt at det legges inn 

nødvendig buffersone mot jordbruksarealene. 

o F06 Østre Nes: Fordi utbygging her er en uheldig innsprenging av ytterligere 

fritidsboliger i et LNF-område, fraråder Landbruksdirektøren at området tas inn i 

planen. 

o Vedrørende hule eiker: Mener retningslinje under pkt. 1.7.3 har begrenset verdi 

og kan være villedende. Viser til Larkvik kommune, og at Sandefjord bør legge 

seg på samme nivå. 

o Vedrørende plankrav og naturverdier: Viser til at unntak fra det generelle 

plankravet i pkt. 1.1.1 forutsetter at tiltaket ikke berører nærmere angitte 

interesser o.l., bl.a. «viktige naturverdier» (bokstav g). Dette bør defineres 

nærmere i de etterfølgende retningslinjer; f.eks. til å omfatte forskriftseiker, 

naturtypelokaliteter i naturbase, truede naturtyper og truede arter. 

 Merknader fra justis- og vergemålsavdelingen: 

o Det vises til innspill tidligere gitt i notat datert 28.11.2017 vedrørende plankrav, 

som opprettholdes.  

o Til pkt. 1.1.1: Oppfordrer kommunen til å revurdere å gjøre unntak for 6 

boenheter. Når det i kommuneplanen gis en forventning om at man kan oppføre 6 

boenheter per eiendom uten regulering, fremstår det som lite forutsigbart for 

innbyggere og næringsliv dersom kommunen likevel må kreve regulering fordi en 

slik utbygging vil være for omfattende og/eller medføre betydelige konsekvenser 

for miljø og samfunn. Anbefaler derfor at kommunen reduserer antallet boenheter 

som kan aksepteres per eiendom uten regulering. 

o Til pkt. 1.1.1 b): Foreslår at det fastsettes et vilkår om at tiltaket ikke strider mot 

kommuneplanens bestemmelser om leke- og uteoppholdsareal, og at «i strid med 

intensjonen bak» strykes. 

o Til retningslinjer til pkt. 1.1.1, andre avsnitt: Det bør ikke gis føringer for 

dispensasjonsvurderinger som awiker fra vilkårene i pbl. §19-2 andre ledd. At et 

tiltak «åpenbart» ikke kommer i strid med føringene i pkt. a-h er ikke et relevant 

uttrykk å vektlegge sett i forhold til vilkårene for å gi dispensasjon etter § 19-2. 

Hvis man ønsker å gi retningslinjer burde man istedet påpeke konkret hvilke 

arealplanfaglige hensyn som anses relevante å vektlegge, og ikke innføre nye 

begreper i selve dispensasjonsvurderingen. Anbefaler derfor at avsnittet fjernes. 

o Til pkt. 1.6.3: I bestemmelsen gis det en skjønnsmessig anledning for kommunen 

til å fravike fra byggegrensen mot dyrka mark etter nærmere angitte 

vurderingskriterier. Dette fremstår som en alternativ dispensasjonsbestemmelse 

som det ikke er anledning til å fastsette i en plan. Kommunen må fastsette hvilke 

tiltak byggegrensen ikke gjelder for dersom de ønsker at byggegrensen skal 

kunne fravikes for enkelte mindre tiltak. 

o Til pkt. 1.6.7: Viser til at det i bestemmelsen er benyttet ordlyden “som 

hovedregel”, uten at det er gitt nærmere unntak fra hovedregelen. Med mindre 

man har gitt klare, konkrete unntak fra hovedregelen, har man ingen 

avslagshjemmel for søknader i strid med den hovedregel man viser til. Anbefaler 
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derfor at det brukes en annen ordlyd, eller formulere en klar hjemmel og evt. Gi 

retningslinjer for dispensasjon etter pbl. § 19-2. 

o Til pkt. 2.2.4: Gjelder det samme som forrige punkt vedr. “som hovedregel”. 

 

A8 DEN NORSKE KIRKE 

 Påpeker at Sandar og Sandefjord kirke er sårbare overfor byggehøydene i sentrum, samt 

endringene av Vestfoldbanen. De er vesentlige signalbygninger for stedsopplevelsen. 

Det er derfor viktig at kommunen holder fast på og har høy bevissthet om eget 

styringsdokument om fortetting. 

 De middelalderske kirkestedene utenfor sentrum, har tilsvarende funksjoner som 

stedsmarkører. 

 Etter gjennomgangen av kirkestedene innenfor Den norske kirkes ansvarsområde, kan 

de ikke se at det er vesentlige elementer i forslaget til kommuneplan som har direkte 

konsekvenser for kirkene og deres omgivelser. 

 Det påpekes imidlertid at plankartet ikke er konsekvent når det gjelder 

formålsfastsettelse: Både «offentlig og privat tjenesteyting» og «gravlund» benyttes i 

farge på arealene ved kirkestedene, uten at det er systematikk i framstillingen. 

 

A9 FISKERIDIREKTORATET 

 Merknader til arealdelen: 

 Viser til at det av planbeskrivelsen fremgår at kaste- og låssettingsplasser (Tangenbukta, 

Storholmen, Tønnehavna og Møyern) er foreslått avmerket med formål «fiske» i 

plankartet og med tilhørende bestemmelse om at det ikke kan tillates tiltak i disse 

områdene. Påpeker at det likevel kan se ut til at fargebruken på Tønnehavna i det 

framlagte forslaget til plankart er annerledes enn de tre andre, og at det videre er angitt 

at hensynssoner ikke er med på kartet. Av den grunn framstår derfor kartet litt uferdig, og 

det kan være vanskelig å ta stilling til det fullt ut. 

 Ser videre positivt på at områder som er kartlagt med ålegressenger (viktig marin 

naturtype) i tidligere Sandefjord kommunes kommuneplan fortsatt vil vises som 

hensynssone bevaring naturmiljø og at det foreslås at også ålegressenger i tidligere 

Stokke kommune markeres med hensynssone. 

 Anbefaler at også andre viktige marine naturverdier, som bløtbunnsområder vektet som 

svært viktige - verdi A eller viktig - verdi B, med fordel også kan vises som hensynssone 

med retningslinjer og bestemmelser. 

 Det samme gjelder for viktige gytefelt, selv om disse ofte ligger lengre fra land, og også 

kan ivaretas på samme måte som viktige fiskeplasser/-felt, ved at de vises som 

flerbruk/kombinerte formål med fiske som ett, jf. pbl. § 11-7 nr. 6. 

 Oppfordrer kommunen, så langt det er råd, å oppdatere arealdelen ift. 

Fiskeridirektoratets registreringer (jf. deres brev datert 5.1.2018). 
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 Anbefaler at strandnotstasjonene, med tilhørende tiltakssone (radius på 50 m) og 

varsomhetssone (radius 100 m), på samme måte som låssettingsplassene, vises om 

enbruk fiske. 

 Er skeptiske til at det er gjort unntak for Engø der planforslaget muliggjør en utvidelse av 

båthavnen, da det her er registrert ålegrasenger og bløtbunnsområder vektet som svært 

viktige - verdi A, altså nasjonalt viktige interesser å ivareta. Utvidelse av småbåtanlegg 

her forutsetter i tilfelle at det foretas grundig utredning fra kompetent faglig og uavhengig 

hold. 

 

 Merknader til samfunnsdelen: 

 Det vil være avgjørende for videre utvikling av marine næringer at de omfattes av 

kommuneplanens samfunnsdel i samme grad som andre næringer. Det samme gjelder 

for tilrettelegging for og muligheten for fritidsfiske og annen form for rekreasjonsbruk av 

kysten. 

 Viser til kommunens mål i arealstrategien om å: «Begrense nedbygging av dyrka og 

dyrkbar mark.» Det vil også være store fordeler ved å vurdere det samme for spesielt 

viktige og biologisk produktive arealer i sjø som fiskeplasser, gytefelt og marine 

oppvekst- og leveområder, som f.eks. ålegrasenger og bløtbunnsområder. 

 Ber om å få kopi av planvedtaket. 

 

A10 LARVIK KOMMUNE 

 Registrerer at Sandefjord kommune, gjennom det foreliggende forslaget til ny 

kommuneplan, blir den kommunen i Vestfold som setter av den største arealreserven til 

næring, og samtidig legger opp til den største utvidelsen av rene kontorvirksomheter 

langs E18. Grepet med å erstatte den generelle bestemmelsen som åpner for rene 

kontorvirksomheter med å definere utvalgte områder, anses som godt. 

 Registrerer at Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) utfordres og stiller 

spørsmål ved ønsket omdisponering av pukkverkstomta og ytterligere kontoretableringer 

på Tassebekk. 

 

A11 FYLKESMANNEN – SAMORDNING AV INNSIGELSER 

 Det vises til redegjørelse for innsigelser fremmet av offentlige etater over, samt 

innstendte høringsuttalelser for nærmere begrunnelser. 

 Vedrørende innsigelse fra Bane NOR:  

o Har fremmet én innsigelse. 

o Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen. Planforslaget 

anses å ha vesentlig betydning for Bane NORs drift og vedlikehold av jernbanen, 

jf. pbl. § 5-4 første ledd. Det er vist til hjemmel, og innsigelsen har en begrunnelse 

og er knyttet til konkrete forhold. Innsigelsen er fremmet innen høringsfristen, 

kunne ikke vært fremmet tidligere og er fremmet av en statsetat som har deltatt i 

planprosessen, jf. pbl. §§ 5-4 og 5-5. Innsigelsen er ikke motstridene.  
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 Vedrørende innsigelser fra Statens vegvesen: 

o Har fremmet fire innsigelser. 

o Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene. Planforslagene 

strider mot nasjonale interesser Statens vegvesen er satt til å ivareta. Det er vist 

til hjemmel, og innsigelsene har en begrunnelse og er knyttet til konkrete forhold. 

Innsigelsene er fremmet innen høringsfristen, kunne ikke vært fremmet tidligere 

og er fremmet av en statsetat som har deltatt i planprosessen, jf. pbl. §§ 5-4 og 5-

5. Innsigelsene er ikke motstridene.  

 Vedrørende innsigelser fra Fylkesmannens landbruksdirektør: 

o Fylkesmannens landbruksdirektør har fremmet fire innsigelser. 

o Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære landbruksdirektørens 

innsigelser til endring av LUG rundt Stokke sentrum, Åliveien (810) eller Torp Øst 

(N18 og N19). Planforslagene strider mot nasjonale interesser 

landbruksdirektøren er satt til å ivareta. Det er vist til hjemmel, og innsigelsen har 

en begrunnelse og er knyttet til konkrete forhold. Innsigelsene er fremmet innen 

høringsfristen, kunne ikke vært fremmet tidligere og er fremmet av en statsetat 

som har deltatt i planprosessen, jf. pbl. §§ 5-4 og 5-5. Innsigelsene er ikke 

motstridene. 

o Fylkesmannen avskjærer landbruksdirektørens innsigelse til Knatten (837). Dette 

begrunnes med at fylkesmannen finner at planforslaget ikke er i strid med 

nasjonale interesser. Det vises til at utbyggingen ikke medfører omdisponering av 

dyrka eller dyrkbarjord. Utbyggingsområdet grenser heller ikke direkte til dyrka 

jord, og utbyggingen vurderes heller ikke direkte å legge opp til uheldige 

utbyggingsmønster som kan gi press på den dyrka jorda i området. Videre vises 

det til at en buffersone kan redusere interessekonfliktene som utbyggingen kan 

medføre. 

 Vedrørende innsigelser fra Fylkesmannens miljødirektør 

o Fylkesmannens miljødirektør har fremmet fire innsigelser. 

o Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene fra 

miljødirektøren. Planforslagene strider mot nasjonale interesser miljødirektøren er 

satt til å ivareta. Det er vist til hjemmel, og innsigelsene har en begrunnelse og er 

knyttet til konkrete forhold. Innsigelsene er fremmet innen høringsfristen, kunne 

ikke vært fremmet tidligere og er fremmet av en statsetat som har deltatt i 

planprosessen, jf. pbl. §§ 5-4 og 5-5. Innsigelsene er ikke motstridene. 

 Om videre prosess: Bane NOR, Statens vegvesen, Fylkesmannens landbruksdirektør og 

miljødirektør, samt kommunen oppfordres til å arbeide aktivt for å finne løsninger. 

Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte etat som har myndighet til å 

trekke innsigelsen. Dersom partene ikke blir enige, skal saken fremmes for megling etter 

de ordinære rutinene. Fra Fylkesmannen vil Lasse Berggreen opptre som megler. 

 

A12 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

 Vedr. skredfare: Det vises til bestemmelsene tilknyttet hensynssonen for 

kvikkleireområder og skredfare. NVE gir et sterkt faglig råd om at bestemmelsen skjerpes 

slik at kommuneplanen hjemler krav om dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet i 
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reguleringsplan for alle nye tiltak – som enten selv må stå sikkert, eller som kan påvirke 

skredfare for omkringliggende arealer. For å sikre at dette blir vurdert også utenfor 

planens hensynssoner, bør kommunen vurdere om kravet heller bør plasseres et annet 

sted i bestemmelsene. 

 Vedr. byggegrense mot vassdrag: Påpeker at flomfare ikke kan utelukkes også i arealer 

mer enn 50 meter fra vassdrag, og forutsetter at problemstillinger knyttet til elvesletter og 

muligheter for at bekker tar nye løp, vurderes og ivaretas i reguleringsplan og byggesak. 

 Vedr. plankrav: Det påpekes at NVE ikke har mottatt en ROS-analyse for planforslagets 

nye byggeområder, hvor potensiell fare for flom- og skredfare vurderes. NVE gir sterkt 

faglig råd at det utarbeides en slik ROS-analyse. 

 Det vises til at utbygging på inntil seks boliger er unntatt plankrav. NVE fraråder såpass 

stor utbygging uten reguleringsplan. Det vises til rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet og 

planlegging i byggesaksbehandling, som angir følgende: «Der kommuneplanens arealdel 

har hjemmel for direkte realisering uten krav om reguleringsplan, må kartlegging og 

oppfølging av risiko- og sårbarhetsforhold tilsvare reguleringsplannivået.» Dette vil i så 

fall innebære at det i kommuneplanen gjøres en reell avklaring av mulighet til å oppnå 

tilstrekkelig sikkerhet mot flom- og skredfare for ny utbygging. NVE kan ikke se at en slik 

avklaring er gjort i dette planforslaget. De gir sterkt faglig råd om at unntaket i betydelig 

grad modifiseres. 

 

A VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 
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NÆRMILJØUTVALG, FORELDREUTVALG VED SKOLENE OG 

SAMARBEIDSUTVALG (B1 TIL B11) 

B1 ANDEBU NÆRMILJØUTVALG 

 Ønsker at Kjørkåsen skal omdisponeres fra boligformål til grønnstruktur.  

 Påpeker at området er viktig som sentrumsnært turområde med store rekreasjonsverdier.  

 Viser til at dette er et populært turområde, at det er en «fredet» hulvei i området og at det 

inngår i rundløypa Kjørkåsrunden som starter på Sentralen.  

 Kjørkåsen er Andebu sentrums hundremeterskog.   

 

B2 KODAL NÆRMILJØUTVALG 

 Etterlyser Kodalveien i kommuneplanforslaget.  

 Har forståelse for at en varig utbedring av Kodalveien vil ta tid, men etterlyser tiltak som 

kan utbedre veien og gjøre det mer trafikksikkert å ferdes her for alle trafikantgrupper.  

 

B3 FAU VED MOSSERØD SKOLE 

 Påpeker utfordringer med skolekapasitet og trafikksituasjonen rundt Mosserød skole.  

 Håper at det ikke legges opp til ytterligere fortetting i kretsen pga sprengt skolekapasitet.  

 Ønsker at det legges bedre til rette trafikkmessig rundt Mosserød skole.  

 

B4  STOKKE UNGDOMSSKOLE V/HILDE FREDRIKSEN 

 Mener at setningen «Redusere andelen spesialundervisning» ikke har noe i en 

kommuneplan å gjøre, da den vitner om dårlig menneskesyn. 

 

B5  STOKKE UNGDOMSSKOLE V/EMIL CHRISTIANSEN 

 Reagerer på at det foreslås å redusere spesialundervisning i skolen, og mener det 

sender et uheldig signal til dem som har behov for dette.  

 Er positiv til forslaget om å få flere elever til å fordype seg i fag næringslivet etterspør 

dersom dette betyr mer praktiske fag i skolen.  

 Stiller spørsmål ved målet om lik saksbehandlingstid for alle henviste saker, og mener at 

det må være rom for at noen saker har behov for hastesaksbehandling.  
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B6 VESTERØY MENIGHETSBARNEHAGE 

 Påpeker viktigheten av Rødsåsen og dens lange, grønne korridor for barnehagens areal 

til lek, friluftsliv og rekreasjon.  

 Ønsker at utbyggingsplanene for Rødsåsen stoppes, og at grøntområdene bevares og 

sikres for fremtidige generasjoner.  

 

B7  BOKEMOA NÆRMILJØUTVALG 

 Fremholder at det er et stort behov for en ringvei rundt Stokke sentrum, for å lede 
gjennomfartstrafikk mellom 303 og E18 utenom Fredrik Stangs gate. 

 I planforslaget står det at «eventuell omkjøringsvei skal vurderes». Nærmiljøutvalget ber 
om at formuleringen i kommuneplanen endres til «omkjøringsvei skal anlegges» og at 
veien tegnes inn i kartet. 

 Når Bane NOR starter sin utbygging av dobbeltspor bør det bygges en undergang ved 
Bærefjellveien for gående og syklende, som en alternativ og trygg skolevei for de som 
bor på motsatt side av jernbanen. 

 Tilsvarende undergang bør planlegges på den andre siden, til Grimestadveien, for at ikke 
all gang og sykkeltrafikk må sluses gjennom Fredrik Stangsgate. 

 Ber om at det sikres flere krysningspunkter under jernbanen for gående og syklende 
gjennom tydelige føringer i kommuneplanen. 

 Plass til nye idrettsanlegg, lekeplasser, turstier og parker må sikres. Turstier for 
bevegelseshemmede bør planlegges i direkte nærhet til institusjoner og områder med 
høy tetthet/leiligheter for å sikre mulighet for friluftsliv og folkehelse for dem som bor her. 

 Ber om at grøntanlegg og fellesarealer til rekreasjon og aktivitet må tegnes inn i kartet i 
den nye kommuneplanen i de områdene det er planlagt fortetting og ny utbygging av 
boliger. 

 Ber om at det settes av ressurser til at arkitekter med kompetanse på byutvikling ikke 
bare planlegger fortetting av boliger i Stokke, men også planlegger og foreslår prinsipper 
for trafikk, miljø, kommunikasjon og et levende, trygt og inkluderende Stokke sentrum, og 
at disse prinsippene inkluderes i kommuneplanen. 

 

B8 ANDEBU NÆRMILJØUTVALG  

 Ønsker at kommunen revurderer salget av Kjørkåsen, og at arealformål for samme 

område endres fra boligformål til grøntområde i kommuneplanen. 

 Det vises til at kommunen i fjor behandlet vern av kommunalskog, og at dette også bør 

gjøres gjeldende for Kjørkåsen. 

 Punktene over er støttet av en rekke lokale foreninger og lag, borettslag/sameier og 

menighetsråd. Vedlagt følger også underskriftskampanje med 210 underskrifter. 

 Området i Håsken avsatt til motorsport ønskes fjernet fra kommuneplanen.  
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B9 MELSOMVIK OG OMEGN NÆRMILJØUTVALG 

 Er svært fornøyd med at det implementeres en ny hensynssone for friluftsliv i området 

Melsomvik-Olsåsen. 

 Dersom det skulle bli fremmet en sak hvor det blir vurdert om boplikt skal oppheves 

ønsker Melsom NMU å bli tatt med på råd om hvordan befolkningen kan høres best 

mulig på et så tidlig stadium som mulig. 

 

B10 FRAMNES OG VINDAL NÆRMILJØUTVALG 

 Det bemerkes at det er viktig at videre utbygging i kommunen er planstyrt og ikke 

markedsstyrt. 

 Byggeområder i sjøfront og i grøntområder bør tas ut av kommuneplanen, og først 

vurderes når det er behov. Gjelder spesielt Rødsåsen, Langestrand og Sjøfronten på 

Framnes. 

 Boområder og næringsarealer bør holdes adskilt slik det er lagt opp til i kommuneplanen. 

 Før det bygges mer i området, bør det utredes hvor mye mer trafikk veiene i området 

tåler. Dette gjelder også trafikksikkerhet. 

 

B11 VENNERØD SKOLE FAU, ARNADAL NMU OG ARNADAL IDRETTSLAG 

 Ønsker at nærskolen består og styrkes, og at dette vektlegges i kommunens generelle 

planarbeid. 

 Påpeker at det er viktig å etablere sykkelstier langs flere veier enn det som er tilfellet i 

dag, for å muliggjøre at flere barn og unge kan gå/sykle til skole og fritidsaktiviteter. 

 Krever at kommunen overfor sentrale veimyndigheter prioriterer gang- og sykkelsti langs 

FV 560, samt langs veiene i området hvor trafikk fra Borgeskogen industriområde er stor. 

 Det mangler gatelys og ordentlige og opplyste busstopp der skolebarn venter på 

skolebussen. Ber kommunen ta med seg og prioriterer dette i sitt planarbeid. 

 For å knytte lokalsentre i nye Sandefjord kommune sammen med Sandefjord sentrum, er 

det nødvendig å jobbe aktivt opp mot fylkeskommunen for å få et bedre kollektivtilbud 

også i Arnadal/Fossnes-området. 

 Ønsker samlokalisering av skole og kommunal barnehage på foreslått skoletomt på 

Fossnes, flerbrukshall med scene for utøvende kunst, kulturskole og kunstnersenter. 
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FRIVILLIGE ORGANISASJONER (C1 – C18) 

C1 STIFTELSEN SANDEFJORD KYSTKULTURSENTER 

 Ønsker at det utredes mulighet for byferge mellom Huvik/Framnes og sentrum, som kan 

drives i et samarbeid mellom frivillige aktører og offentlige etater.  

 

C2  NATURVERNFORBUNDET 

 Ønsker at Kjørkåsen skal omdisponeres fra boligformål til grønnstruktur.  

 Påpeker at området er viktig som sentrumsnært turområde med store rekreasjonsverdier.  

 

C3  GJEKSTAD OG ØSTERØYA IDRETTSFORENING (GØIF) 

 Ønsker at området avsatt til bolig på Høgenhall endres til idrettsformål. 

 

C4 ANDEBU IDRETTSLAG 

 Kommentaren er knyttet til bruk av Håsken.  

 Idrettslaget mener det er positivt at området ved Håsken vurderes som et svært viktig 

friluftsområde, og at det avsettes hensynssone friluftsliv der.  

 Området brukes av mange til naturopplevelser og friluftsliv, som ski, turgåing og sykling.  

 Det er investert en helårs lysløype i området. Idrettslaget har et bra samarbeid med 

andre aktører på området fram til nå, men er urolig for hva som kan skje dersom 

forslaget om framtidig kombinert bebyggelse og anlegg blir en realitet.  

 Dette gjelder særlig dersom det blir gitt tillatelse til rallykjøring, som de ser på som en 

aktivitet som er i stor konflikt med idrettslagets aktivitet.  

 Idrettslaget ber om at lysløypa avmerkes og sikres på arealplankartet og at 

næringsområder opprettholdes med dagens godkjente innendørsaktivitet.  

 

C5 HØGENHALLGRUPPA, LAHELLE VELLAG, BEVARINGSGRUPPA M.FL. 

 Ønsker at områdeplan for Høgenhall avventer igangsetting til etter vedtak av 

kommuneplanens arealdel.  

 Ønsker en ny vurdering av Høgenhall basert på kommunens vedtatte arealstrategi. 
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C6 OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD (OF) 

 Kommenterer hvordan samfunnsdelens mål legger direkte føringer for valg av 

satsningsområder i ny kommuneplan.  

 Viser til hva et framtidig samarbeid mellom kommunen og OF kan være, blant annet 

kystledhyttene og kurs- og fritidstilbud i regi av OF.  

 De anbefaler at kommunen prioriterer arbeidet med å få på plass en sammenhengende 

kyststi gjennom kommunen, særlig gjennom Sandefjord sentrum og videre sørover mot 

Larvik kommune.  

 Viktigheten av å bevare sammenhengende grønnstruktur kunne med fordel vært 

tydeliggjort i planen.  

 OF viser til beregningene som er gjort for å vurdere boligreserver, og foreslår at siden 

reservene er gode, kan Rødsåsen med fordel tas ut av planen som boligområde.  

 Anser F03 Sundeskogen som uheldig, da det tangerer kyststien i nord, og er kartlagt 

som et svært viktig friluftsområde. En eventuell utbygging her bør reduseres og det 

anbefales å legge inn en større grønn buffer i nord mot kyststien.  

 F05 Hagaløkka frarådes som utbyggingsområde, da det ligger nær sjøen i et svært viktig 

kystnært friluftsområde og at det går en sti i området.  

 Transformasjon av Ranvik brygge og Framnes mek. verksted til bolig kan gi mer 

tilgjengelighet til sjøen for innbyggeren dersom dette ivaretas i planleggingen gjennom 

etablering av kyststi og park/grønnstruktur.  

 Deler av det 80 daa store området på Framnes som er registert som friluftsområde, 

mener OF må søkes bevart. Det samme gjelder B21 Solnes.  

 Støtter forslaget om at det bør lages en småbåthavnutredning før det gis tillatelse til 

etablering av nye småbåthavner, og forslaget om utvidelse av Engø bør inngå i denne før 

en vedtar en evnt utvidelse. Dette er viktig for å unngå utvidelser i sårbare og verdifulle 

områder med tanke på landskap, friluftsliv og naturmangfold.  

 Anbefaler at biologer kartlegger nye utbyggingsområder i sommerhalvåret, slik at 

tilstrekkelig kunnskap om rødlistearter sikres. Roser kommunen for arbeidet med eget 

temakart for friluftliv som er utarbeidet i tråd med veileder fra Miljødirektoratet. Dette er et 

arbeid som også verdsettes av private utbyggere. Arbeidet bør legges inn i Naturbase.  

 Støtter forslag om å avsette hensynssoner for friluftsliv rundt flere friluftsområder med 

svært stor verdi, og påpeker at det er positivt at kartlagte ålegrasenger vises som 

hensynssone bevaring naturmiljø.  

 

C7  VESTFOLD GOLFKLUBB 

 Ønsker å endre den nordre delen av drivingrangen mot øst, i henhold til vedlagte bilder. 

 

C8 FORTIDSMINNEFORENINGEN AVD SANDEFJORD 

 Ønsker å gi uttrykk for at prosessen med kommuneplanen har fremstått som meget 

ryddig og vel organisert.  
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 Fokuserer på områder som berører kulturminnefeltet direkte.  

 Påpeker at det for pkt 2.2.3 er uklarhet om hva som skal gjelde, og foreslår at 

bestemmelsene tydeliggjør dette gjennom bruk av ordet skal.  

 Er positive til at område 4 Hystadveien og område 7 Åsen er lagt inn som 

bestemmelsesområde, men hadde ønsket at Bjerggata fikk tilsvarende vern.  

 Foreningen ber om at følgende tas med i 5.3.2 sone med særlig hensyn bevaring av 

kulturmiljø: Det skal sterke grunner til å fravike disse retningslinjene, selv om bruken av 

formen «bør» åpner for avvik.  

 De foreslår også at område 5 Nybyen og Rukla utvides til Schanckesgate (tidligere 

Solvangveien) slik at Øvre Myra og arbeiderboligene i Florsgate blir inkludert. 

 

C9  SANDEFJORD NÆRINGSFORENING 

 Fremhever at det er viktig med en kommuneplan som både gir klare retningslinjer 

(forutsigbarhet), men også åpner for at man kan lytte til hva aktørene i markedet 

etterspør og gjøre tilpasninger underveis (fleksibilitet). 

 Etterlyser gode oversikter over tilgjengelige næringsarealer; både de kommunen selv har 

og arealer andre kan tilby. 

 Kommunen bør tilrettelegge og klargjøre flere næringstomter for utvikling på private 

hender, og profilere dette godt. 

 Kommunen må sikre at det etableres arbeidsplasser på den gamle «Ikea-tomten». 

 Miljøstasjonen på Kastet bør flyttes til området Fokserød. 

 Torp/Fokserød må prioriteres som det viktigste enkeltområdet for næringsutvikling. Torps 

posisjon kan styrkes betydelig ved å bedre blant annet to ting; kommunikasjonen til/fra 

flyplassen og en samlet og helhetlig videreutvikling av næringsområdene i umiddelbar 

nærhet til flyplassen. 

 Det bør legges til rette for mer næring nær E18. 

 Er kritiske til det strenge skillet mellom rene kontorer, handel, lager, industri osv., da 

mange bedrifter er sammensatte og komplekse. Oppfordrer derfor kommunen til å ikke 

spesifisere like tydelig hvor de forskjellige næringstypene skal være. 

 For økt attraktivitet for etbalering i sentrum foreslås bl.a. å bygge store kontorbygg i 

sentrum med parkeringshus i randsonen og hyppige shuttlebusser. 

 

C10  SANDEFJORD BYEN VÅR 

 Advarer mot å legge til rette for økt handel i sentrumsfjerne områder. Like ikke at 

kommuneplanen åpner for å øke handelsarealet på Hegna og Pindsle. Sentrum svekkes 

og dette strider mot målet i kommuneplanen om bærekraftige sentrum. 

 Støtter planprogrammets parkeringsstrategi. Utredninger som bilfritt sentrum bør ikke 

vektlegges. Dagens 1 times gratis kantstensparkering fungerer bra og bør videreføres. 

Det er nødvendig med akseptable løsninger for heldagsparkering, og viktig med 

tilstrekkelig med ladepunkter for elbiler og elsykler. 

 Viktig med også rimeligere boliger i sentrum. 
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 Lokalisering av ny jernbanestasjon bør ligge så nært sentrum som mulig. 

 Reguleringsplaner for sentrum nord (øverst i Dronningensgate og CMV-tomta) bør ses i 

sammenheng med etablering av kontorarbeidsplasser, ny jernbanestasjon og 

plasskrevende handelsetableringer. 

 

 

C11  SANDEFJORD BYFORUM 

 Nye kontorarbeidsplasser utenfor sentrum, som Framnes, Hegna og Stub, vil føre til 

sentrumsspredning, ikke økt aktivitet i sentrum. 

 I de kommende prosjektene i Dronningens gate, Aagaards plass, Linnaekvartalet og 

eventuelt Carlsenkvartalet, bør en viss prosent eller deler av annen etasje kreves avsatt 

til kontor og næringsvirksomhet. 

 Offentlige kontorer må ligge sentralt. 

 Ønsker en overordnet plan for hele sjøfronten. Ytterligere privatisering av sjøfronten må 

ikke aksepteres. 

 Parkering og transport må tilpasses fremtiden by og et miljøvennlig byliv. 

 Kommunen må selv etablere parkeringsplasser når aktuelle utviklingsprosjekter er i 

gang. Når disse er på plass, kan utbyggere få anledning til å kjøpe plasser i anlegget 

til sine prosjekter, slik at nye kvartaler i sentrum kun har et minimum av p-plasser 

sentralt i 1. etasje, med butikker/kontorer ut mot gatene. 

 I ytre by kommer kommunens nye retningslinjer om ”Fortetting med kvalitet” til 

anvendelse. Tilsvarende, men tilpassede, retningslinjer må på plass for sonen Gang- og 

sykkelbyen. Det er her de største og fleste konfliktene vil oppstå, da transformasjonen 

her vil bli mer gjennomgripende. 

 Vektlegger at kommunen må bli vedre til å holde seg til egne vedtatte planer. 

 

C12  SANDEFJORD IDRETTSRÅD 

 Arealer i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg må sikres slik at muligheter for uvidelser 

og utvikling av anleggene ivaretas. 

 Vedtatt temaplan for idrett og fysisk aktivitet må følges opp, for å sikre forutsigbarhet. 

 Arealer for fri lek og aktiviteter nær boligområder må sikres. 

 Ønsker at kommunale bidrag til bygging av idrettsanlegg og økonomisk støtte til 

foreningslivet øker. 

 

C13 NATURVERNFORBUNDET AVD. SANDEFJORD 

 Hovedinnspill: bevar nærnaturen, lag klimaregnskap og klimabudsjett, og tilrettelegg for 

mye trafikanter. 

 Har 26 punkter med konkrete innspill. 
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 Støtter at dyrket mark ikke skal bygges ned, økt beskyttelse av ålegress, økt 

kollektivtilbud og helhetlig tankegang om plassering av arbeidsplasser for å redusere 

transportbehovet. 

 Ønsker at alle bærekraftsmålene, og spesielt mål 14 liv under vann og 15 liv på land. 

 Ønser å endre reguleringsformål for Kjørkåsen fra boligformål itl grønnstruktur.  

 

C14  STIFTELSEN STOKKE BYGDETUN 

 I forbindelse med flerbrukspark nord for Vognskjulet på Bygdetunet, henstilles det til at 

det ikke gjerdes inn, eller tillates permanent hundegård som favoriserer enkelte grupper 

av befolkningen, men bevarer en strategi om allmenn tilgjengelighet. 

 

C15  SANDEFJORD TURISTFORENING 

 Mangler vedlegg i WebSak(?) 

 

C16 VESTFOLD VANN IKS 

 Har merknad til arealdelen, kapittel 8.6, om høydebassenger. 

 Viser til at VV tidligere har spilt inn to lokaliteter for nytt høydebasseng i Sandefjord. I 

forbindelse med etterfølgende forprosjekt og planarbeid har det imidlertid kommet frem at 

nytt basseng bør legges på et høyere nivå. I et slikt perspektiv peker Husåsen seg ut 

som det beste alternativet. Foruten økonomiske, miljømessige og forsyningsmessige 

forhold bidrar også forholdet til nærmiljø, grunneiere og fornminner til at VV mener 

Husåsen er det beste alternativet. 

 Det påpekes at det ikke er riktig slik det fremgår i høringsutkastet, at «VV mener 

lokaliteten på Husåsen peker seg ut som den beste, blant annet fordi Husåsen ligger 

nærmere områder med høye krav til god kapasitet på vannforsyningen». Dette har ikke 

vært en del av vurderingen hos VV. 

 VV varslet igangsetting av reguleringsarbeid for Husåsen i juni 2018 (gbnr. 32/4 m.fl.). 

 Det redegjøres for tekniske- og forsyningsmessige forhold, fornminner, grunneierforhold 

og nærmiljø, friluftsliv og landskapsmessige forhold, og hydrologiske forhold. 

 Det konkluderes med at ut ifra Sandefjord kommunes temakart for «Verdsetting av 

friluftsområder», kommer Orerødalternativet best ut. For øvrige forhold er Husåsen det 

beste alternativet. VV mener at forholdet til sikkerhet i vannforsyningen må veie tyngst, 

og ber derfor om at Husåsenalternativet innarbeides i ny kommuneplan, og at 

Orerødalternativet forkastes. 

 Vedlagt innspillet følger tilbakemelding fra Vestfold fylkeskommune og ulike temakart. 
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C17 JORDVERN VESTFOLD 

 Gir honnør for bl.a. fokuset på jordvern, og vedtatte arealstrategi for arbeidet med 

kommuneplanen om å begrense nedbygging av dyrka og dyrkbar mark. 

 Peker på at den nasjonale jordvernstrategien sier at det maks skal omdisponeres 4000 

dekar årlig (all nedbygging inkl. vei, bane, næring osv). Signalene er i tillegg at målet skal 

strammes inn ytterligere etter 2020. De mener det da blir helt feil at Sandefjord, som har 

landets beste matjord, tillater i sin boligreserve omdisponert 40 dekar årlig (1 % av den 

nasjonale omdisponeringen) bare til bolig. I tillegg vet vi at det i kommunen vil bli bygd 

ned mye dyrka mark til ny InterCity i denne planperioden. 

 Boligreserven for den neste planperioden er stor nok, Jordvern Vestfold ber derfor om at 

de områdene som er omkranset av dyrka mark og aktiv landbruksdrift tas ut av planen. 

 Nytt forslag til retningslinje 2.2.1 i kommuenplanbestemmelsene: «Utbygging av 

uregulerte boligområder på dyrka og dyrkbar mark skal unngås». 

 Mener Sandefjord må gå lenger i å utvikle sentrum og sitt offentlige tjenestetilbud 

smartere enn det som kommer fram i planbeskrivelsen s. 36. Oppfordrer til å ta en prat 

med Michael Fuller-Gee om hvordan dette kan gjøres. 

 Bra at det settes fokus på fortetting. Presiserer at de grønne lungene er svært viktig ved 

fortetting, og oppforer derfor til at bynære jorder og dyrkbar skog tas vare på som en del 

av grønnstrukturen. 

 Er absolutt ikke enige i at kommunen starter utviklingen av næringsområde på østsiden 

av Torp. Dette berører store arealer dyrkbar og dyrka mark, store deler av arealene vil 

kunne egne seg til nydyrking og for mottak av matjord fra InterCity. Mener det ikke er 

riktig at et samlet Vestfold ønsker dette området utviklet. Tvert imot er det tidligere varslet 

innsigelser til området og uttalelser om at området ikke skal utvikles hvis det ikke 

kommer jernbanestasjon på østsiden av flyplassen. 

 Kommunen foreslår en retningslinje 2.2.1 som signaliserer at man ikke ønsker boliger på 

dyrka mark. Det bør vedtas tilsvarende retningslinje for næringsarealer (og offentlige 

formål) slik at kommunen følger opp retningslinjene i RPBA. 

 Understreker at flytting av matjord er en nødløsning. I de tilfellene matjord berøres av 

utbyggingsprosjekter bes det om at matjordplanen utarbeidet i forbindelse med RPBA for 

å sikre matjordressursene følges. 

 Savner at kommuneplanen har tydeligere bestemmelser for at også infrastrukturtiltak 

skal ta hensyn til matjorda i kommunen, og viser til forslag til retningslinje i revidert 

RPBA. 

 

 

C18 BONDELAGENE I SANDEFJORD 

 Stiller seg bak høringsuttalelsen fra Jordvern Vestfold om bevaring av matjorda. 

 Mener retningslinjene [og bestemmelsene] i kommuneplanens bestemmelser pkt. 1.6.3, 

3.1 og 3.2 er gode.  

 Vedrørende byggegrense på 10 meter mot dyrka mark påpekes det at dette i mange 

tilfeller er for lite, og «minst 10 meter» må derfor vurderes konkret i hver tilfelle, ikke 

minst i forhold til dominerende vindretning. 
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 Vil understreke viktigheten av at kommunen følger opp disse retningslinjene når det 

kommer til vurdering av konkrete saker. 

 Mener at de samme retningslinjene gir gode argumenter for å fjerne flere av områdene i 

tabell 5, som også Jordvern Vestfold påpeker, da de enten ligger innenfor 200 

meterssonen til aktive landbrukseiendommer eller så tett på dyrka mark at det blir lite 

areal igjen etter at nødvendig buffersone mot dyrka mark er lagt inn. 

 Foreslår at det føyes til en ordlyd i retningslinje 3.1 om at i de tilfeller det gis 

dispensasjon, skal kreves at utbygger tinglyser en tekst på hver ny eiendom om fare for 

støy, støv og lukt fra tilgrensende landbruksvirksomhet, slik det ble satt krav om ved 

Dronninga. 

PRIVATPERSONER, BORETTSLAG OG SAMEIER (D1-D63) 

D1 BOLIGBYGGELAGET USBL 
 Ønsker ikke at Hunsrødstubben (G04) skal omdisponeres til fra bolig til LNF.  

 Området er attraktivt og godt egnet for boliger. Arealomdisponering bør ikke skje ved 

forenklet planbehandling som følge av sammmeslåingen, men vurderes på nytt ved 

neste rullering. 

 Viser til at bystyrets avvisningsvedtak åpner for at området kan bebygges dersom man 

finner en alternativ adkomstløsning.  

 

D2 SPIR ARKITEKTER PÅ VEGNE AV TORP KONFERANSESENTER 

 Påpeker at dagens bruk er mer i tråd med formålet privat tjenesteyting enn LNF. 

 

D3  GRO OG GEIR EIKODD 

 Ønsker at gbnr 46/21 endres fra LNF til boligformål. 

 

D4 MAGNE HJELTNES ARKITEKTKONTOR 

 Ønsker at B01 Husebygrenda tas inn i planforslaget som boligformål.  

 Argumenterer med at idrettsforeningen ikke trenger dette arealet til parkering. 

 

D5  RAGNAR KIHLE 

 Ønsker ikke at Stubberødåsen tilbakeføres fra boligformål til LNF. Mener dette rimer 

dårlig med utvikling av Fossnes/Arnadal.  

 Påpeker at det er investert i forberedende arbeid med oppmåling m.m. 
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D6 SVERRE MØRKEN  

 Kommenterer forslag til endring av næringsformål på Håsken til blandet formål – næring. 

 Påpeker at det er store friluftsverdier på Håsken.  

 

D7  MO TERRASSE 16, BORETTSLAG 

 Ønsker ikke at B06 Modalveien endres fra LNF til bolig.  

 Gjør oppmerksom på at atkomst til B06 ikke vil bli gitt atkomsttillatelse over borettslagets 

eiendom.  

 

D8 AUD KARINE GJELSÅS 

 Viser til at bruk av stedsnavn for Fossnes/Arnadal er upresis. Ber om at riktig stedsnavn 

blir brukt.  

 

D9  LEIF OLE HAUGBERG 

 Jernbanekorridor over Storåsen er positivt for byens innbyggere. Kritisk til metode 

BaneNor legger opp til for tunnelløsning. 

 Har konkrete forslag til forbedring av Kodalveien og utbygging av gang- og sykkelvei 

langs samme veistrekning. 

 Gang- og sykkelvei må til langs gamle E18 mellom Stokke og gamle Sandefjord. 

 Påpeker viktigheten av tilstrekkelig kapasitet på VA-nettet og planlegging av dette.  

 Sandefjord bredbånd må sørge for god kommunikasjon til alle i kommunen. 

 Bør ta i bruk digitaliseringsmodellering hvor en legger inn dagens by i 3D for bedre å 

illustrere nye fortettingsprosjekter. 

 Sandefjord må tiltrekke seg beboere og industri/handel slik at kommunen kan levere på 

de krav og forventninger som stilles. 

 «Det stor blå» vil kunne bidra positivt til kommunen. 

 Bør stoppe nedbygging av dyrka og dyrkbar mark. 

 Strategipunkter som er vektlagt i kommuneplanen anses som bra. Hvert punkt/tema 

kommentres, og påpekes at må vektlegges i det videre planarbeidet. I tillegg påpekes det 

at det må synliggjøres at planen omfatter hele kommunen.  

 Fortetting av sentrum bør begrenses nå som kommunen har mye areal som kan utnyttes. 

 For å få fortetting med kvalitet er det ikke nok med veiledere, det må et tydelig regelverk 

til.  

 Kategoriseringene av by, tettsted, lokalsentre og satellitter er positivt. Det er behov for en 

plan og systematikk for hva disse skal inneholde.  

 Bør jobbe opp mot VKT for et bedre busstilbud for hele kommunen. 
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 Nødvendig at kommuneplanen forankres, blir tydelig og juridisk anvendbar. Mindre bruk 

av skjønn. 

 

D10 TROND ENGER 

 Ønsker at boplikten opphever for sin eiendom. 

 

D11  ROLF RUNE FORSBERG 

 Ønsker endring for byggegrense mot sjø for sin eiendom.  

   

D12  BANKBAKKEN 1 AS 

 Ønsker fortgang i prosessen for områderegulering for Andebu, og er positiv til 

fortettsstrategi.  

 Viser til bestemmelser knyttet til strategi for kvalitet og gjennomføring av byrom.  

 

D13  EIERSEKSJONSSAMEIET FRAMNÆS BY- OG LANGHUS 

 Er opptatt av at sjøfronten skal benyttes til bruk av allmennheten ved utvikling – særlig på 

Framnes.  

 

D14  BEBOERE VED HUNSRØD V/GRETHE REIZER 

 Uttrykker tilfredshet med at G04 Hunsrødstubben er omdisponert fra bolig til LNF.  

 Ønsker at ubebygde næringsområder på Kullerød syd omdisponeres til LNF.  

 

D15  TOR CHR. DINGSTAD 

 Ønsker at det etableres et område for å lære om matdyrking og agronomi for elever i 

Sandefjord. Foreslår Haukerød.  

 Ønsker at kantvegetasjon og bekker får større vern som verdifulle områder for 

naturmangfold, spesielt med fokus på insekter.  
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D16  ARNHILD GJEIN ASKE 

 Kommenterer utredningen av Borgeskogen øst.  

 Stiller seg undrende til at områdene som ligger i tilknytning til hverandre ikke er sett 

under ett og utredet som en helhet.  

 Dette er særlig viktig med tanke på viltrekk og naturforhold.  

 

D17  ANDERS OG ASLAK AASHEIM, ARNE OG SOLVEIG GUNDERSEN 

 Ønsker en justering av hensynssone friluftsliv slik at den ikke går over sin eiendom.  

 Ønsker at område B9 Sandkollen endres til boligformål, og mener at området er mer 

problematisert i saken enn de oppfatter det er.  

 

D18  NABOER TIL ÅLIVEIEN 23 V/JAN KRISTEN ANDERSEN M.FL. 

 Kommenterer forhold ved utbygging av Åliveien (B10).  

 

D19  TRUDY JANE NELSON 

 Ønsker ikke boplikt i Melsomvik. 

 

D20  ANJA VATNE 

 Ønsker ikke at gang-/sykkelvei langs Vestre Andebuvei endres fra tosidig til ensidig.  

 Etterlyser sentrumsplan for Andebu sentrum.  

 

D21  UNNI OG ØYVIND FENSGÅRD 

 Kommenterer forslag til Ranvik brygge.  

 Mener forslag om 100 enheter på 20 daa er for høy tetthet.  

 Viser til at det er kvikkleire/vanskelige grunnforhold i området.  

 Påpeker at det er en lokal, tradisjonell byggestil på Ranvik, og at nye prosjekter av den 

foreslåtte størrelsen vil utfordre denne.  

 

D22  THERESE KRISTIN KARLSEN 

 Ønsker ikke boplikt i Melsomvik.  
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D23  TORP SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH) 

 Trafikksituasjonen Torp - Fokserød må snarest utbedres. 

 Samlokalisering togstasjon og flyterminal må forsterkes med kollektivsatsning der det 

bl.a. tilrettelegges for regionale og lokale busstilbud. 

 Ny veiforbindelse Tassebekk - Sfj.sentrum øst via Torp bør planlegges/etableres 

sammen med ny jernbanetrase på vestsiden av Torp. 

 Det er svært viktig at ikke endret arealutnyttelse avskjærer videreutvikling av lufthavna. 

Opplegget med båndleggingssone i kommuneplanen legger opp til videre arbeid for å 

hensynta dette. 

 Avgrensningen av områdeplanen for Torp bør utvides mot nord og syd for å fange opp 

forhold som f.eks. «villedende lys». SLH ønsker å delta i prosessen med områdeplanen 

for Torp, slik at flyplassfaglige forhold kan løftes inn og legges til grunn for videre 

arealbruk i flyplassens influensområde. 

 

D24  E.K. PLANTESALG/EDMUND KRISTOFFERSEN 

 Klager på at hans innspill om boligutvikling i Hemsgata (B12) ikke er tatt med i forslag til 

kommuneplan.  

 Ber om at administrasjonen tar en befaring til området.  

 

D25 SAMEIET FRAMNESVEIEN 35 

 Uttaler seg til den planlagte utbyggingen på Framnes K03.  

 Viser til at det har vært stor boligutbygging på Framnes.  

 Ber om at det blir anlagt en kyststi fra Pizzavera til Langestrand for allmenn ferdsel.  

 Støtter ideen om ferge mellom Framnæs og sentrum.  

 Mener forslaget om 200 boenheter på 80 daa på Framnes blir voldsomt.  

 Påpeker også betydningen av Langestrand som rekreasjons- og lekeområde og ber om 

at veien flyttes lengre vekk fra sjøkanten. 

 

D26 JM NORGE 

 Har to uttalelser, en til Krokenveien vest og til Frydenbergveien 39 Stokke sentrum syd.  

 Er inneforstått med at Krokenveien ikke inngår i denne rulleringen, men at det 

omdisponeres til boligformål ved neste rullering om 4 år.  

 Ber de om at Frydenbergveien tas med i denne rulleringen, enten som hele eiendommen 

eller at eksisterende fraflyttet gårdstun avsettes til boligformål slik at den kan fradeles 

øvrig eiendom.  
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D27 SANDEFJORD UTVIKLING AS 

 Ønsker at Solbergveien 42 endrer arealformål i tråd med dagens bruk, og avsettes til 

byggeområde for næring, evnt kombinert formål. 

 

D28 GRUNNEIERE VED BORGESKOGEN 

 Stiller seg kritiske til forslaget til endring som handler om Borgeskogen nord, gbnr 504/2 

mfl. Ønsker ikke at område som tidligere er avsatt til fengsel endres til næringsformål.  

 Begrunner dette med blant annet konsekvenser for drikkevann, hjortevilt og 

tilgjengelighet til eiendommene.  

 Mener mer industrivirksomhet i område vil kunne forringe levekårene deres, kvaliteten på 

området er knyttet til naturopplevelsen.  

 

D29  ROGER OG RAGNHILD JOHANSEN 

 Bor i Skippergaten i Melsomvik og mener boplikten kan opphøre fra i år. 

 

D30 OLAV HÅKON AAS 

 Viser til innspill til boligformål B24 Ragnhildrødveien vest, og foreslår et justert innspill 

som erstatning for området som ikke ble tatt med i planforslaget. 

 

D31 HJERTÅS EIENDOM 

 Ber om at Hunsrødstubben opprettholdes som boligformål, og viser til en rekke politiske 

vedtak i tråd med formålet. 

 

D32 JON NORDBOTTEN 

 Eier gbnr. 422/265 (Asalveien 2) og gbnr. 422/204 (Fredrik Stangsgate 22). Begge er 

berørt av rapporten fortetting og sentrumsutvikling for Stokke tettsted. 

 Fredrik Stangs gate 22 er i rapporten flyttet over i et boligområde som ikke skal fortettes. 

Ønsker at den opprinnelige vedtatte planen for eiendommen fortsatt skal gjelde.  
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D33 SISSEL ELIASSEN 

 Ønsker ikke utbygging på Rødsåsen. 

 Trygge skoleveier bør være kommunens viktigste sak i den nye kommuneplanen. 

 Barna må vektlegges i planleggingen, og innbyggerne må prioriteres forran pengesterke 

utbyggere. 

 

D34  FABRITIUS, CHRISTOFFERSEN OG KLEPPANG 

 Er fornøyd med at reguleringsplanen for Vestbyen fra 1996 opprettholdes, og 

beskrivelsen av kulturmiljøet Hystadveien i forslaget til ny kommuneplan. 

 Ber kommunen være mer konkrete når det gjelder bestemmelser og retningslinjer for å 

ivareta særpreget i området, også boligområdene på østsiden av Hystadveien. 

Riksantikvarens NB-register bør gis en mer eksplisitt posisjon i regelverket. 

 I tillegg til innsenderne er innspillet signert av 13 beboere i Vestbyen (Hystadveien med 

tilgrensende områder).  

 

D35 ADVOCO ADVOKATFIRMA PVA GRUNNEIER PÅ GOKSTAD 

 Det bes om at eierne av gbnr. 117/1 m.fl. på Gokstad, Gokstad Eiendom AS og Anders 

Bettum, settes på mottakerlisten for høringsbrev fra kommunen. 

 Det vises til at det forelås båndlegging av eiendommene gbnr. 117/1, 206, 208, 255 og 

144, for neste kommuneplanperiode. 

 Det vises til at det allerede er nedlagt mye ressurser i forbindelse med arbeid med 

regulering av disse eiendommene, som i gjeldende kommuneplan er avsatt til 

boligformål. Båndlegging av disse vil innebære store negative konsekvenser for 

grunneier og avtalepartner JM Norge AS som utbygger. 

 Ber kommunen vurdere om det er utøvd forskjellsbehandling, gitt at naboareal er gitt 

oppstartstillatelse. 

 Foreslår at det i kapittel 2 pkt. 2.2.1 i arealdelen presiseres at all påbegynt regulering av 

dyrka mark gis unntak fra båndlegging så lenge formålet består. 

 

D36 BJØRN SVERRE FEHNSGÅRD 

 Motsetter seg endring av arealformål for områdene syd for Stangeveien og vest for Torp 

flyplass fra LNF-områder til næringsområde/flyplassområde. 

 Hvis området, inkludert egen gård (gbnr. 28/4), skulle bli omregulert til næring eller 

flyplassrelatert virksomhet, noe som strider mot deres mening om at er det beste for 

kommune og samfunn, vil de forbeholde seg rett til å videreutvikle eiendommen i egen 

regi innenfor de rammer som politisk blir vedtatt.  
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D37 METTE LUNDBY 

 Av hensyn til miljøet og i lys av FNs bærekraftsmål ønskes det at kommunen bidrar til å 

stoppe veksten ved Torp flyplass. 

 Be BaneNor utrede og bygge Gokstadkorridoren. 

 Bør bygges parkering i Preståsen og under Prinsensgate, med innkjøring fra 

innfartsveien. 

 Anbefaler at det etableres plastdeponi, plastsorteringsanlegg og en 0-

utslippsplastresirkuleringsfabrikk på IKEA-tomta, som Norges eneste og første. 

 Gjør primærnæringene, jordbruk og fiske til de viktigste og mest nyskapende næringene i 

kommunen. 

 Utvid forbudet mot å bygge på dyrka mark til å gjelde hele planperioden.  

 Lag plan og legg til rette for at frivillige kan passe på bekkene og bruke dem som 

læringsarenaer. 

 Anlegg parseller og skolekjøkkenhager på Haukerød, der det nye sykehjemmet var 

planlagt, og bygg seniorboliger på den delen som ikke er dyrkbar. 

 Bør bruke minimalt med datateknologi i undervisning. 

 Økt kollektivtilbud og helhetlig tankegang om plassering av arbeidsplasser for å redusere 

transportbehovet. 

 Ønsker ingen flere høyhus nær sjøen. 

 Det må ikke gis dispensasjoner i 100-meterssonen, og allemannsretten må ivaretas. 

 Må stilles strenge miljøkrav til fergetrafikken. 

 Bør etablere badeanlegg i havneområdet. 

 Bør etableres badeferge i sommerhalvåret. 

 

D38  MYRGRAVA SENKNINGSLAG 

 Myrgrava senkningslag er et grunneierlag som omfatter grunneiere med dyrka mark inntil 

Myrgrava og nordre del av Rovebekken.  

 De siste 15-20 årene har det vært økende problemer med vannføring i Stavnumbekken 

og oversvømmelse av arealer.  

 Dette kan knyttes til stadig større arealer som blir utbygd på Torp og dermed asfaltert og 

steinlagt.  

 Senkningslaget har god dialog om dette med landbrukskontoret i Sandefjord kommune, 

men oppfordrer likevel at kommunen har er bevisst på utfordringene rundt 

vannproblematikken i vassdraget og håper det legges føringer for videre utvikling av Torp 

slik at håndtering av overvann til vassdrag blir ivaretatt. 

 

D39 SAMDRIFT OLSTAD HANSEN AS 

 Har sendt inn ett brev vedrørende utbygging av bondens gartneri til boliger, og ett 

vedrørende utbygging av Blåsteinveien/Gjekstad. 
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 Vedrørende utbygging av bondens gartneri til boliger: krever at kommunen sier nei til 

videre planlegging og omdisponering fra LNF-formål til boligformål for området på 

Bondens Gartneri. Mener at tett naboskap mellom boliger og gårdsdrift vil bli en 

permanent konflikt. Kommunen må i større grad ta vare på eksisterende LNF-områder, 

og forutsetningene for å drive landbruk med dyrehold må hensyntas fremfor 

utbyggingsinteresser.  

 Vedrørende utbygging av Blåsteinveien/Gjekstad: utbygging her vil kunne føre til 

forurensning av drikkevannskilde på nordsiden av området. Utbygging vil videre kunne 

føre til økte problemer med overvann/oversvømmelse i området. Økning i antall 

boenheter vil føre til stor trafikkøkning på allerede belastet vei. 

 Det redegjøres for krav som vil bli stilt ved eventuell omdisponering av ovenfornevnte 

arealer. 

 

D40 BEBOERE I KJØRKÅSVEIEN 

 Mener kommunen må oppheve den gamle reguleringsplanen for Kjørkåsen, og at 

området som er avsatt til boligbygging blir omgjort til LNF-område i kommuneplanens 

arealdel. Kommunen bør ikke selge Kjørkåsen. 

 Innspillet er signert av 26 beboere i Kjøråsveien. 

 

D41 BEBOERGRUPPEN I TJÆRILDVEIEN V/ MORTEN ELIASSEN 

 Ønsker at forslaget om utbygging på Rødsåsen stoppes, og at grøntområdene bevares 

og sikres for fremtidige generasjoner. Selv en mindre utbygging på Rødsåsen vil 

vesentlig reduserer verdien av det tilliggende friluftsområdet. 

 Advarer mot å bruke Tjærildveiensom adkomst til nye boligfelt på Rødsåsen, da dette vil 

påføre de minste barna betydelige tap av viktige leke- og oppholdsarealer. 

 Ønsker at barnetråkkregistrering foretas i området. 

 Er kritisk til bruken av begreper som f.eks. «tilfredsstillende» og «med nødvendig 

tilpasninger» ved rekkefølgekrav, da dette åpner for en uheldig skjønnsmessig vurdering. 

 Mener det er en uheldig praksis at administrasjonen krever at nye veier skal oppfylle 

kommunens veinorrn fullt ut, mens man ikke krever dette for eksisterende veier. 

 Det bør gjøres en vurdering av egnetheten og realiserbarheten til eksisterende arealer i 

boligreserven. 

 

D42  HENRY HIIS 

 Viser til at det vil være et stort behov for flere omsorgsplasser fremover, og foreslår at det 

bygges omsorgsby. Har innspill til hvordan dette kan gjøres, hva de skal inneholde, og 

hvilke fordeler det vil føre med seg. 

 Foreslår spesifikt et tomteområde på Gryte i Stokke på tilsammen 52 mål. 
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 Lærdom og kompetanse kan bl.a. hentes fra det som er gjort på Brunstad/OCC. 

 Det må tenkes nytt rundt teknologi, selvdyrking av grønnsaker, vann- og avløpsordninger 

m.m. 

 Omsorgsbyen skal ikke bygges av staten eller kommunen, men av private. Pensjonister 

vil kunne bidra, og frivillighet vil være en avgjørende kraft i omsorgsbyen. 

 Vedlagt er et brev til planutvalget i gamle Stokke kommune, datert 26.06.2009, med 

kartutsnitt hvor foreslåtte område for utbygging av omsrogsboliger er vist. 

 

D43 KVARTAL 19 ARKITEKTKONTOR P.V.A.   

 Ønsker at endret arealformål fra LNF-område til byggeområde for fritidsbebyggelse for 

ubebygd festetomt gbfnr. 98/4/3, slik at det kan oppføres en fritidsbolig her.  

 Ønsker at formålsgrensen rundt eksisterende fritidsbolig på festetomt gbfnr. 98/4/2 

endres slik at hele fritidsboligen kommer innenfor arealformålet fritidsbebyggelse. 

 Selv om slike justeringer ikke ligger inne som et prioritert mål ved denne 

kommuneplanrevisjonen, vil det etter vår mening være en god anledning til å bringe 

kommuneplanen mest mulig i pakt med virkeligheten. 

 Vedlagt innspillet er kartutsnitt hvor ønskede avgrensninger er vist. 
 

D44 VEIDEKKE INDUSTRI AS OG HARALD OG ROLF FEVANG 

 Har innspill vedrørende området Fokserød Vest (dagens pukkverk). Ber om at det tas 
høyde for dette arealet i rullering av kommuneplan, slik at endelig avgrensning av arealet 
kan fastsettes ved behandling av reguleringsplan. Vedlagt innspillet er kartutsnitt hvor 
ønsket avgrensning er vist. 

 

D45  KVARTAL 19 ARKITEKTKONTOR 

 Innspillet er sendt inn på vegne av flere grunneiere og hytteeiere på nordsiden av 

Namløsskogen på Østerøya (gbnr. 98/46 m.fl.). 

 Ønsker at arealformålet for disse bebygde eiendommene endres fra LNF-område til 
byggeområde for fritidsbebyggelse.  

 Vedlagt innspillet er kartutsnitt hvor ønsket avgrensning er vist. 
 

 

D46  KJELL ERIK SKALLEBERG 

 Påpeker at det er viktig med en forpliktende plan, og minimalt med bruk av 

dispensasjoner. 

 Det bør i denne omgang legges opp til færre boliger enn det som er utpekt som 

boligreserve.  
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 Områder som bør tas ut, er de hvor det finnes attraktiv alternativ alternativ bruksmulighet 

for f.eks. rekreasjon og friluftsformål. Gjelder spesielt Rødsåsen, Framnes 

(verkstedområdet) og Langestrand. 

 Å anlegge en tilrettelagt turvei på Framnes vil ha en positiv trivsels- og helseeffetkt. 

 Videre utvikling av næringsvirksomhet i området Framnes/Vindal bør legges på is. 

Næringsutviklingen bør konsentreres til de områder som allerede er sentrale for slike 

formål, som Borgeskogen, Foksrød, Pindsle, og andre steder i tidl. Stokke og Andebu 

kommuner.  

 Stranden på Framnes på avsettes til LNF-formål. 

 Ønsker at Sandefjord klart og tydelig skal være en kommune som prioriterer innbyggere 

foran utbyggere. 

 

D47 INGER JOHANNE OG KJELL DAHL 

 Eiendommen gbnr. 528/15 ligger i område avsatt til LNF-formål, og innenfor en av 

«amøbene» i gamle Stokke kommune. 

 Ønsker at eiendommen får ring (helårsbebyggelse i LNF) i den nye kommuneplanen, for 

å kunne oppføre bolig på eiendommen uten dispensasjon.  

 

D48  HANS JØRGEN, OLE JØRGEN OG GRO FLAATTEN 

 Nedbygging av matjord må begrenses kraftig i tiden som kommer. For mange områder er 

det behov for et varig vern i form av omdisponering tilbake til LNF. 

 Mener at den fylldyrka marka på Øvre Gokstad må gis varig vern ved å omdisponeres til 

LNF-område i ny kommuneplan. 

 Vedlagt høringsuttalelsen er «innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid med 

formål bolig, Øvre Gokstad». 

 

D49  VESTFJORDEN UTVIKLING AS 

 Viser til konsekvensutredningen som følger forslag til ny kommuneplan, og mener at en 

utvidelse av boligområdet på Sjuestokk med 5-6 boenheter bør aksepteres. 

 Er uenig i beskrivelsen i konsekvensutredningen om at området Sjuestokk anses som lite 

attraktivt for boligbygging. Viser til at 13 tomter lagt ut for salg i 2017 i et annet område 

langs Sjuestokkveien ble solgt på 1-2 uker. 

 Bemerker at det er 1 km til nærmeste busstopp, ikke 1,5 km.  

 Mener Sjuestokk er et barnevennlig boområde, med trafikksikker skolevei.  

 Nærhet til golfbanen anses som uproblematisk. 

 Er enige i konklusjon i konsekvensutredningen om at landskapets verdi ikke er betraktet 

som verdifull, og mener at i en tid hvor det arbeides for å ta vare på dyrket og dyrkbar 

mark, bør det tillates utbygging nettopp på områder som dette. 
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D50 ANTHON SØRHEIM 

 Innspillet gjelder gbnr. 46/17 (Bekkåsveien 22). Viser til at det virker som eiendommene 

rundt skal få lov til å bygge ut, mens deres eiendom bare skal være skog og grønne 

jorder til den eventuelle nye bebyggelsen. Påpeker at der regner med at deres eiendom 

fortsatt er med for videre utredning. 

 

D51 JOTUN AS 

 Uttalelsen gjelder «Nybyen», der Jotun i dag har sitt forsknings- og utviklingssenter 

(gbnr. 169/48, 35 og 36). 

 Foreslår at arealformålet for dette området endres fra næringsvirksomhet til 

sentrumsformål.  

 Bakgrunnen for forslaget er at Jotun bygger nytt forsknings- og utviklingssenter på Gimle, 

og planlegger å forlate bygningene i Nybyen i løpet av 2020. Eksisterende 

bygningsmasse på Nybyen er spesialtilpasset Jotuns forskningsvirksomhet og bærer 

preg av slitasje og utilfredsstillende standard. Det er derfor lite sannsynlig at 

næringsvirksomhet kan flytte inn i eksisterende bygninger uten omfattende endringer 

(rivning og nybygg). Ny virksomhet på eiendommen vil kunne tenkes å være en 

kombinasjon av næringsvirksomhet, offentlig og privat tjenesteyting samt bolig. 

 

D52 RAGNAR EGIL ENGE 

 Viser til boligarealer på dyrka mark på Øvre Gokstad, og tidligere underskriftskampanje 

mot dette, med mottoet nei til boligbygging på dyrket mark på øvre Gokstad, ja til evig 

jordvern og omregulering til LNF. 

 Påpeker viktigheten av jordvern og matsikkerhet, samt klimautfordringen. 

 Anfører videre at dette er det siste området i sandefjord som gjør det mulig å gå fra 

utmark og inn til sentrum av Sandefjord uten å måtte gå over boligtomter eller på asfaltert 

vei. 

 Mener utbygging av vestfoldbanen som vil kreve en del dyrket mark, må ses i 

sammenheng med de arealene/områdene som er satt på midlertidig stopp for utbygging 

(deriblant jordene på Øvre Gokstad), etter vedtak i HMP 12.09.18. Disse områdene bør 

omdisponeres tilbake til LNF og jordbruksområder. 

 

D53 ØYVIND KLEPPAN 

 Ønsker at den delen av gbnr. 454/2 (Kleppanveien 53) som per i dag er avsatt til 

boligformål i kommuneplanens arealdel opprettholdes, og ikke tilbakeføres til LNF-formål, 

som foreslått i ny kommuneplan.  
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D54 CAMILLA, INGEBJØRG OG MARGRETE JONASSEN 

 Viser til historien for Øvre Gokstad gård, og at det her er store jorder med dyp, god 

matjord. Mener at dyrket mark på Øvre Gokstad må gis varig vern ved å omdisponeres til 

LNF-område i ny kommuneplan. 

 Protesterer mot all bygging på matjord, og krever at alle planer om bebyggelse her blir 

stanset. 

 

D55 CAMILLA OG PÅL HØISÆT, OLAF DAHL 

 Vedrørende Borgeskogen: Viser til at det går et vilttrekk gjennom planområdet N13, og at 

det i landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel i 2015 ut fra 

landbrukshensyn og hensyn til viltets leveområde og ferdsel ble anbefalt at planområdet 

nordøst 2 ikke ble tatt til bruk som fengselsformål. Områdene er vist i foto og kartutsnitt. 

Reagerer derfor på at det nå foreslås å bygge næring på deler av planområdet nordøst 2. 

 Viser til at de er betydelige grunneiere til N20 (gbnr. 498/3 og 1), og påpeker at de ikke 

kommer til å selge sin grunn til hverken fengsel eller annen form for næringsvirksomhet. 

 Understreker misnøye med at de ikke har blitt kontaktet eller informert om planene av 

utbygger eller kommunen, før de selv leste om dette i kommuneplanen. 

 

D56 KVARTAL19 P.V.A. GBNR. 80/38 

 Anmoder om at arealformålet for deler av eiendommen gbnr. 80/38 (Solløkkaveien 37) 

med tilhørende fritidsbolig endres fra LNF-formål til byggeområde for eksisterende 

helårsbolig. 

 

D57 ROLF HENNING OVESEN 

 Viser til planlagt utvikling av Framnesområdet. Mener at det i denne sammenheng er 

spesielt viktig at: 

o bomiljø og uteareal prioriteres 

o næringsbygg må tilpasses bomiljøet, ikke omvendt 

o sjøfronten må være tilgjengelig for allmenheten. Må derfor sikres en turvei slik at 

beboere og allmenheten har tilgang til sjøfronten hele veien fra Gokstad Kystlag 

til Langestrand, som også nedfelt i «Arealbruksplanen for indre del av 

Sandefjordsfjorden». Turveien må tilrettelegges for bevegelseshemmede og 

barnevogner. I tillegg bør friområdet på Langestrand sikres og utvides. 
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D58 ARNE KJÆRÅS 

 Stiller spørsmål ved hvorfor ikke planlagt endret arealbruk av Fevangsletta (grusbanen) 

på gbnr. 20/43 og tilliggende eiendommer er med forslaget til ny kommuneplan. Viser til 

at kommunen tidligere har vedtatt at reguleringsarbeid for disse eiendommene settes i 

gang med den hensikt å endre arealbruken til byggeområde for boliger. 

 Innsender har i forbindelse med forrige kommuneplanrullering spilt inn ønske om å bygge 

ut egen eiendom (gbnr. 20/83) med 8 boenheter, og bemerker at han fortsatt ønsker at 

eiendommen omdisponeres til boligformål. 

 

D59 WENCHE EIKÅSEN 

 Bemerker at det er bra at det har kommet på plass en representant for barn og unge, og 

understreker at barn og unge må bli tatt på alvor. 

 Viser til at barn, unge og andre flittig bruker nærområdet sitt på Rødsåsen, og at 

engasjementet mot utbygging der har vært stor. 

 Det er viktig at en setter en stopper forå bygge ned grøntområdene i nærområdet på 

Rødsåsen/Framnes før det er for sent. 

 

D60 PER-ARNE OLSEN 

 Bor i Vindalgrena 12, og viser til planlagt oppføring av blokker i området, som har 

medført protester og dårlig nattesøvn. 

 Spiller inn at følgende bør konkretiseres i ny arealplan: 

o Retningslinjer om etikk vedtatt 22.05.2014 bør videreføres og følges. 

o Fortetninger i boligstrøk må være i samsvar med bestående boligmasse hva 

gjelder utseende, avstander, høyde og volum. 

o Avstander til sentrum bør konkretiseres med tanke på hvor omfattende en kan 

bygge ut. 

o Høyder bør kreves i meter over bestående terreng, og ikke bare koter (ikke alle 

vet hva en kote er). 

o Ved befaringer bør det kreves at utbygger markerer høyder og avstander, og 

bygningsmase må illustreres fra gateplan og ikke bare fra fugleperspektiv. 

o Må være klare føringer for hvordan avstand til vei skal måles. 

 

D61 GURO HUSEBY 

 Motsetter seg at området Bondens gartneri omgjøres fra LNF til boligformål. 

 Som nabo og driver av landbrukseiendom i nærområdet bemerkes det at det i området 

ligger an til bygging av mange boliger som vil gi en betydelig endring i 

rammebetingelsene for de som er næringsdrivende. 
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 Omdisponering av arealet vil ytterligere vanskeliggjøre drifta for landbruket som allerede 

har vært drevet her i mange hundre år. 

 

D62 THORBJØRN OLSEN 

 Har tidligere spilt inn ønske om at to nye arealer langs Raveien på Fevang omdisponeres 

fra LNF-formål til boligformål, og spiller nå inn de samme områdene på nytt. 

 Det vises til at omdisponering til boligformål for området «B18 Paradisskogen/Hørdal» er 

tatt inn i forslaget til ny kommuneplan. 

 Areal 1: Gbnr. 23/2 på ca. 21 daa. Mener området ligger godt til rette for boliger, går 

gang- og sykkelsti parallelt med Raveien, tilknytning til vann og avløp ligger nær opp til 

arealet, og det eksisterer allerede avkjøring til området. Det bemerkes at tidligere søknad 

for samme område ble avvist grunnet bl.a. dyretrekk over arealet. Mener dyretrekket i så 

fall må gå over til den andre siden av Raveien, og at denne trekkveien nå er sperret ved 

at B18 omdisponeres til boligformål. På denne bakgrunn bes saken behandlet på nytt. 

 Areal 2: Gbnr. 21/32 på ca. 2 daa. Samme fordeler som for areal 1. Kan sies å være en 

fortetting i forhold til eksisterende bebyggelse, noe som bemerkes er aktuelle tiltak i 

andre deler av kommunen. 

 

D63 B16 ARKITEKTUR & LANDSKAP AS 

 Viser til tidligere innsendt innspill til rulleringen, datert 28.05.2018. Sender dette inn på 

nytt for ny vurdering. 

 Ønsker møte med administrasjonen og planutvalget for drøfting av innspillet sett i 

sammenheng med byutvikling av Haukerødområdet, E18 Servicesenter og 

sport&fritidsanlegg i regi av Runar Idrettsforening. 

 Innspillet foretas av Cosmic Bygg AS v/ Leiv Eriksen og B16 arkitektur & landskap 

AS v/ Thormod Sikkeland. Innspillet er forankret med Circle-K vedr stasjonsområde i 

Haukerødkrysset, og med grunneier av gbnr. 10/1 vedr. E18/Natvallkrysset. 

 Foreslår næringsutvikling i Haukerødkrysset og E18/Natvallkrysset. 

 Forlaget omfatter flytting av bensinstasjonen i Haukerødkrysset til evt. nytt 

veiservicesenter E18/Natvallkrysset, kombinert med ny tilknytning for Klavenesveien 

direkte inn i Natvallkrysset. 

 Viser til at det er fremmet rekkefølgekrav for 3 pågående reguleringsprosesser, 

Klavenesveien, Runar Idrettspark og Sykehjem Haukerød. Dette åpner for at man nå kan 

se på et helhetlig næringsmessig grep for Haukerødkrysset i sammenheng med 

pågående prosjekter i nærområdet rundt krysset og rekkefølgekrav om oppgradering av 

kryssområdet. 

 Ønsker et nytt bydelssenter på Haukerød. 

 Foreslår at det lages en overordnet idestudie for utvikling av hele kryssområdet og 

tilstøtende arealer. Denne må omfatte tilpasninger til godkjent reguleringsplan for 

Moveien 111 og 113. 
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 I innsendt rapport er det gitt nærmere begrunnelse og beskrivelse av innspillet, med 

tilhørende kartutsnintt, bilder og illustrasjoner. 

 

 

 

 



 

 

 


