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AGENDA

• Tidsplan

• 08.00 – 09.30: Muntlige orienteringer

• 09.30 – 11.00: Gruppemøter

• 11.00 – 11.30: Lunsj

• 11.30: Møtestart

• Orienteringer:

1. Situasjonsbeskrivelse og kategorisering av 

byer og tettsteder

2. Sentralitet (boligreserve) 

3. Helårsboliger i LNF

4. Massedeponier

5. Klima og energiplan

6. Konsekvensutredning av arealinnspill



BYER OG TETTSTEDER

Kategorisering av byer, tettsteder og lokalsentre i Sandefjord kommune

• Utgangspunkt i 7 tettsteder i kommunen – Sandefjord,  Andebu og Stokke 

sentrum. Melsomvik, Kodal, Høyjord, Fossnes/Arnadal. 

• I tillegg er Haukerød, Helgerød og Åsane tatt med i kartleggingen. Haukerød og 

Åsane ble vurdert ved forrige kommuneplanrullering. På Helgerød har det 

skjedd en utvikling i senere tid. 

• Begrepene by og tettsteder har ikke føringer for vedtak innen plan- og 

bygningsloven. 



BYER OG TETTSTEDER

Metode

• Forsøkt å avgrense stedene, men 

stedene har ikke alltid tydelige 

overganger

• Funksjoner som oppleves å høre til et 

sted, kan ligge utenfor den 

avgrensningen vi har satt

• Avstand er subjektivt

E-18

Borgeskogen

Andebu

Fossnes/

Arnadal



BYER OG TETTSTEDER



BYER OG TETTSTEDER

Analyse og vurderinger

• Funksjoner og befolkning ligger til grunn

• Klima og globale mål – areal og transport

• Avhengighet til bil – deltakelse er også folkehelse

• Sammenhengende bebyggelsesstruktur

Forslag

• Sandefjord sentrum by 

• Stokke og Andebu tettsteder

• Haukerød, Melsomvik, Kodal, Høyjord og Fossnes/Arnadal lokalsenter

• Åsane og Helgerød satellitter



BYER OG TETTSTEDER

Konsekvenser:

• Senterstruktur i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA

• Sentralitetsvurderinger og videre utvikling

• Sentrumsformål i kommuneplanen

• Innspillsområdene og sammenheng med senterstrukturen

• Kommuneøkonomi – utgifter til teknisk og sosial infrastruktur



SENTRALITET

• Kompletterer kartleggingene av boligreserven

• Sentralitet i forhold til nærmeste tettsted

• Ny sak HMP + FSK oktober: Sammenstilling + anbefaling arealer ut.

• Vesentlige kostnader forbundet med spredt bebyggelse (helse, skole, 
teknisk infrastruktur) 

• Kartlink: http://arcg.is/zDjn9

http://arcg.is/zDjn9


SENTRALITET



BOLIG I LNF

• LNF = Landbruk- natur- og friluftsliv. Generelt 
bygge og deleforbud

• SB = Områder for spredt bebyggelse 
(amøber). Byggeomfanget må avklares i 
bestemmelser.

• Ringer i LNF = markerer eksisterende
helårsbebyggelse i LNF. Bestemmelser.

• Ulik praksis i de tre tidligere kommunene

• Beholde eller avskaffe SB-områder? 
Fordeler og ulemper.

• Ringer i LNF anbefales innført i hele 
kommunen.



MASSEDEPONIER

• Dialog med bransjen. Hvilke behov? Se 
fremover!

• Store deponier med lang driftstid -> Kommunen 
har et samfunnsansvar.

• Mindre deponier/tipp-plasser -> Kommunen har 
veilednings- og myndighetsrolle.

• Arealsøk etter områder for nytt større 
massedeponi. KU. Hensynssoner i 
kommuneplanens arealdel.

• Veileder. Innhold i søknader. Hvilke tiltak bør 
utløse hvilken saksgang?

Bakkeplanering, nydyrking, vesentlige 
terrenginngrep (Pbl), reguleringsplan.
(Vise til veilederen i utfyllende bestemmelser).



KLIMA- OG ENERGIPLAN 2019-2031



BAKGRUNN

• Ny klima- og energiplan er erstatning for dagens eldre planer fra de 3 tidligere kommunene.  Vedtatt av 

fellesnemnda. 

• Utarbeides som en kommunedelplan etter pbl. 

• Planprogram vedtatt 26.september 2017.

• Planen består av 

- Kunnskapsgrunnlag med status og fremskrivninger

- Hoveddokument med mål og strategier.

- Handlingsdel med tiltak, ansvar, tidsfrister og økonomi

• Handlingsdelen rulleres årlig etter bestemmelsene i pbl. 

• Intern arbeidsgruppe + møter med eksterne aktører.

• Planforslaget foreslås nå lagt på høring i 6 uker. 



FORMÅL MED PLANEN

• Fremme klimavennlig energibruk og produksjon og redusere utslippet 
av klimagasser.

• Planen skal i henhold til statlig retningslinje sikre:

- at kommunen går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp

- mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunen

- at kommunen bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i 
arbeidet med å redusere klimagassutslipp 



INTERNASJONALE, NASJONALE OG 
REGIONALE FØRINGER

• Kyotoavtalen - Parisavtalen – FN`s bærekraftmål

• Klimaforliket i Stortinget – Statlige planretningslinjer – Nasjonale forventinger 

til kommunene

• Regional plan for klima og energi – Regional transportplan, RPBA 

Tabellen viser nødvendige 

klimakutt for å nå målet om 

40 % kutt innen 2030 

sammenlignet med 1990 nivå.



STATUS

5 %

52 %

3 %

23 %

10 %

6 %

0 %
1 %

Andelen av utslipp

for sektorene i 2015 Dieseldrevne motorredskaper

Veitrafikk - lette kjøretøy inkl. moped/motorsykkel

Oppvarming i andre næringer og husholdninger

Veitrafikk - tunge kjøretøy

Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel

Jordbruk - kunstgjødsel og annet jordbruk

Avfallsdeponigass

Avløp og avfall unntatt deponi



OVERORDNEDE MÅL

• Innen 2030 skal klimagassutslippene i kommunen være 

redusert med minst 40 % sammenlignet med 1990 nivå.

• Sandefjord kommunes egen virksomhet skal være 

klimanøytral innen 2050.

• Sandefjord kommune skal ha nødvendig kunnskap, planer og 

beredskap for å kunne begrense konsekvensene av 

klimaendringer

.



OVERORDNEDE STRATEGIER

• Klimahensyn skal være førende i all arealplanlegging, transportplanlegging og byutvikling.

• Fokus på klimafotavtrykk i egne utbyggingsprosjekt, egen drift og ved innkjøp og 

tjenestereiser. 

• Kommunen skal være pådriver for klimavennlige vaner hos innbyggerne og skal legge til 

rette for det grønne skiftet gjennom samarbeid med næringslivet.

• Kommunen skal legge til rette for kompetanseheving og samarbeid om klima i 

undervisningen og blant befolkningen.

• Kommunen skal ha nødvendig kunnskap om klimaendringer og nødvendige tiltak for å 

begrense konsekvensene av disse.  



MÅLSETTINGER FOR FOKUSOMRÅDENE

Fokusområder er

• Bedre bymiljø

• Arealbruk og transport

• Klimatilpasning og blågrønn by

• Energiforsyning og energibruk i bygg

• Innkjøp, forbruk og avfall

• Klimavennlig landbruk/skogbruk

• Næringsliv og teknologi

• Forbrukere/innbyggere



BEDRE BYMILJØ

• Sandefjord skal ha et godt og trivelig bymiljø som gjør det attraktivt å bo, jobbe, handle og 

oppholde seg i sentrum. 

• I 2030 har belegget i de sentrale underjordiske garasjeanleggene økt og deler av  

bakkeparkeringen i sentrum er frigjort til byutvklingsformål.

• I 2030 er flere sentrale gater i Sandefjord fotgjengerprioritert.

• I 2030 har andelen som bor og jobber i sentrum økt ut over det som følger av normal 

vekst. 

• Luftkvaliteten skal være på et nivå som ikke gir negative helseffekter. 



AREALBRUK OG TRANSPORT

• Veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange

• I 2025 skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange være minst 50 %, av 
dette skal sykkelandelen være 10 %. (Henholdsvis 34 % og 7 % i 2014)

• I 2025 skal minst 25 % av personbilene i Sandefjord være utslippsfrie. (ca 4 % i Vestfold i 
2017)

• Sandefjord Lufthavn er førende i landet på klima- og miljøvennlige løsninger.

• Innen 2025 skal 80 % av kommunens personbilpark være utslippsfri. I 2030 skal hele 
personbilparken være utslippsfri. 

• Havnedriften skal ha høy fokus på klima- og miljøvennlige løsninger. 

• De ansattes reisevaner skal være basert på klima- og miljøvennlige løsninger. 



AREALBRUK OG TRANSPORT

Figuren til venstre, «transport- og 

klimapyramiden»,  viser hvordan Statens 

vegvesen mener at tiltak bør prioriteres  for 

å oppnå størst klimagassreduserende 

effekt i transportsektoren. 



KLIMATILPASNING OG BLÅGRØNN BY

• Sandefjord kommune skal ha nødvendig kunnskap, planer og 

beredskap for å begrense konsekvensene av klimaendringene. 

(Strategi for klimatilpasning behandles som egen sak. Denne handler mye om prosess og 

hvordan klimatilpasning kan bli en naturlig del av all kommunal drift og planlegging) 



ENERGIFORSYNING OG ENERGIBRUK 

• Boliger, næringsbygg og kommunale bygg i Sandefjord skal være areal- og energieffektive 

og ta i bruk fremtidsrettede energiløsninger og klimatilpassede materialer.

• I 2030 er energiforbruket pr. kvm. i kommunens bygningsmasse redusert med 20 % 

sammenlignet med 2017. 

• Klimafotavtrykket til større investeringsprosjekter i kommunen skal innen 2030 

reduseres med 40 % i forhold til dagens sammenlignbare referansebygg.

• Innen 2020 er alle kommunens enheter miljøfyrtårnsertifisert.

• All oljefyring er faset ut innen 2020 i henhold til lov.



INNKJØP, FORBRUK OG AVFALL

• Innen 2021 skal 70 % av husholdningsavfallet utsorteres til materialgjenvinning i 
Sandefjord kommune

• I Sandefjord kommunes matproduksjon skal det oppnås følgende reduksjon i 
matsvinn i forhold til 2016 nivå. 

• 15 % innen 2015

• 20 % innen 2030

• Kommunen skal både i egen drift og gjennom sine innkjøp redusere bruken av plast 
til et minimum. Kommunen som bedrift skal være nærmest plastfri innen 2020. Jfr. 
k.styresak 10/18.

• Gummigranulat på avveie skal reduseres med minst 50 % innen 2025 og minst 90 % 
innen 2030.



KLIMAVENNLIG LANDBRUK

• Klimagassutslipp fra landbruket skal være 

redusert med 20 % innen 2030.

• Bruk av fossilt brensel i landbruket skal være 

redusert med 15 % innen 2030.



NÆRINGSLIV OG TEKNOLOGI

• Kommunens næringsliv skal bli mer miljøvennlig og 
det skal bli attraktivt for nye, grønne 
næringsaktører å etablere seg i Sandefjord. 

• Innen 2030 skal antall miljøsertifiserte bedrifter i 
kommunen minst være doblet fra 2018. 



FORBRUKERE/INNBYGGERE

• Sandefjord kommune skal heve innbyggernes kunnskap om klima og 

miljø, med særlig fokus på kunnskap blant barn og unge.

• Sandefjord kommune skal bidra til redusert plastbruk både i egen 

virksomhet, hos næringslivet og blant innbyggerne. 

• Sandefjord kommune gir til enhver tid innbyggere, foreningsliv og 

næringsliv god og lett tilgjengelig informasjon om klima og miljø.

• Sandefjord kommune skal være en miljøfyrtårnbedrift der alle enheter er 

sertifisert i løpet av 2019.



KONSEKVENSUTREDNING AV AREALINNSPILL

• PBL § 4: Krav om konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

• Konsekvensutredning = «Reality check»

• Gir rådmannen nødvendig kunnskap til å innstille til 

førstegangsbehandling. 

• Tidkrevende. Viktig for fremdriften at vi konsekvensutreder nå. 

• Fortsatt mulig å foreta endringer ved førstegangsbehandling (KU før 

høring)

• Første siling/«grove vurderinger»



KONSEKVENSUTREDNING AV AREALINNSPILL

• Metodikk

• Div. grunnlag (planprogram, næringsplan, næringsutredning, arealstrategier, temakart)

• Silingskriterier:

• Vil utbyggingen medføre tap av dyrka/dyrkbar mark?

• Negative konsekvenser for grønnstruktur, naturmangfold, tilgjengelighet til sjø/vassdrag?

• Vil utbyggingen styrke eksisterende byer og tettsteder?

• Vil utbyggingen fremme bruk av miljøvennlige transportløsninger?

• Nær utbyggingsgrensen i RPBA?

• Rådmannen anbefaler å utrede 23 av totalt 76 innspill. 

• Ikke arealsøk i kommunal regi denne gang, kun innspill. 



NÆRING

• Rambølls næringsutredning

• Anbefaler satsing på kontorer og tjenesteyting i sentrumsområdene 

og randsonen (i SFJ)

• Kommunen har næringsreserver på Sukkeskogen, Hauganområdet, 

Borgeskogen, Fokserød vest, Kullerød syd, Skolmerød og 

Danebuåsen

• Transformasjonspotensiale på Pindsle og Hegna

• Områdeutnyttelse SFJ sentrum = 36%.  (Skien 75%, Hamar 90%)





NÆRING

• Strategisk næringsplan

• Sandefjord sentrum og Torp-Fokserød de viktigste enkeltområdene

• Fylle opp/videreutvikle Borgeskogen, Kullerød, Skolmar, Danebu, 

Sundland og Haugan

• Fokserød vest bør utvikles

• Helhetlig plan for Torp-Fokserød

• Aktiv grunneier der kommunen allerede er involvert



NÆRING

• Rådmannen anbefaler utredning av følgende innspill:

• N04 – Kullerød nord

• N05 – Kullerød Sør

• N10 –Tassebekk

• N13 – Borgeskogen

• N14 –Andebu næringspark/Skjelland

• N16 –Tassebekk øst

• N17 – Natvallkrysset (bensinstasjon)



HANDEL

• Sentrumsformål = Handel ok

• Forbud mot handel utenfor sentrum, jf. regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold

• Kommuneplanbestemmelse 2.2 åpner for nærbutikker/kiosker i boligområder

• For øvrig:  Andre områder for handel + «kvadratmeterkvote»

• Rådmannen anbefaler handelsanalyse:

• Påkrevet analyse av konsekvenser for Sandefjord sentrum

• 3 scenarier for økning av «handelskvoten» på Pindsle og Hegna

• I tillegg, to arealinnspill på Pindsle anbefales utredet særskilt



BOLIG

• «…på den annen side kan det bli aktuelt meden vurdering av egnetheten og realiserbarheten til eksisterende 

arealer i boligreserven. I planarbeidet vil det være handlingsrom til å gjøre arealjusteringer, i tråd med kommunens 

nye mål og strategier» - Planprogrammet, s. 12. 

• Sak i oktober til HMP og FSK

• Innstilling boligarealer som kan vurderes tilbakeført til andre formål (arealer ut)

• Grunnlaget er kartleggingene

• Dyrka/dyrkbar mark (sak i juni)

• Reguleringsstatus (sak i juni)

• Sentralitet (sak nå)

• Annen kjent info + samtaler med grunneierne



Innspills 

nr Innspill

Dyrka/dyrkbar 

mark?

Hensyn grønn, 

natur etc.

Styrke byer og 

tettsteder

Miljøvennlig 

tr.sport

Utviklingsgr. 

RPBA Anbefales?

B01 Boliger Gbnr 110/108 - Husebygrenda/Kariåsen

B02 Boliger Gbnr 128/10 - Haneholmveien 122 (Lystad)

B03 Boliger Gbnr 128/3 - Lystadveien 27

B04 Boliger Gbnr 127/9 - Apolloveien

B05 Boliger Gbnr 150/18, 19 m.fl. - Krokenveien vest

B06 Boliger Gbnr 41/16 m.fl. - Modalveien

B07 Boliger Gbnr 46/1 m.fl. - Gloveveien (Øvre Hasle)

B08 Boliger Gbnr 46/17 m.fl. - Bekkåsveien

B09 Boliger Gbnr 46/312 m.fl. - Sandkollen (Hasle)

B10 Boliger Gbnr 47/103 - Åliveien 23

B11 Boliger Gbnr 41/633 - Haukerød ved innfartsveien

B12 Boliger Gbnr 161/23 m.fl. - Hemsgata 30

B13 Boliger Gbnr 440/7 m.fl. - 2 områder ved Bogen

B14 Boliger Gbnr 450/4 - Stavnumveien 20

B15 Boliger Gbnr 25/14, 30 - Raveien

B16 Boliger Gbnr 25/2, 33 - Fevangstien

B17 Boliger Gbnr 24/2 - Orerødskogen, Fevang

B18 Boliger Gbnr 23/9 (bytte bolig og LNF) - Paradisskogen/Hørdal

B19 Boliger Gbnr 22/1 - Hørdalsveien 26

B20 Boliger Gbnr 307/2 m.fl. - Kodalveien/Rismyr syd

B21 Boliger Gbnr 427/112 (fra næring) - Magasinveien 3, Solnes

B22 Boliger Gbnr 414/2 - Vadumåsen, Stokke

B23 Boliger Gbnr 58/6, 7 - Frydenbergveien 39, Stokke

B24 Boliger Gbnr 458/9 m.fl. - Ragnhildrødveien vest, Stokke

B25 Boliger Gbnr 532/11 m.fl. (spredt boligbebyggelse), Dalenveien 608

B26 Boliger Gbnr 21/7 Hørdal

B27 Boliger Gbnr 549/3, 6 m.fl., Døvleåsen

B28 Boliger Gbnr 407/10, Sjuestokk

B29 Boliger Gbnr 87/110, 111 - Blåsteinveien, Gjekstad

B30 Boliger Gbnr 83/227 - Helgerødveien 109

B31 Boliger Gbnr 501/119 - Gryte syd

B32 Boliger Gbnr 41/54, 55 - Moveien

B33 Boliger Gbnr 131/4 - Lofterød

K02 Kombinerte formål Gbnr 128/26 m.fl. - Ranvik brygge

K03 Kombinerte formål Gbnr 112/529 m.fl. - Framnes

K04 Kombinerte formål (bolig/næring) Gbnr 41/16 - Modalveien

K05 Kombinerte formål (næring/bolig) Gbnr 23/2 - Raveien ved Tassebekk

N11 Næring Gbnr 473/9 m.fl. - Ra gartneri, Stokkeveien 120



RÅDMANNEN RETTER

• Tabell i vedlegg ikke riktig for B10 og B32 (anbefales 

ikke) 

• B32 kan også tolkes som et oppdelt innspill. 

Boligdelen kan forsvares utredet. 

• B09 (Sandkollen): Feil verdi i NIBIOs kart gir feil 

verdi på dyrka mark. Rett verdi oransje (deler av 

innspillet er dyrkbart)

• Endrer ikke innstillingen   



BOLIG

• Rådmannen anbefaler utredning av 

følgende innspill:

• B05 – Krokenveien vest

• B06 – Modalveien

• B07 – Gloveveien/Øvre Hasle

• B18 – Paradisskogen

• B23 – Frydenbergveien 39

• B24 – Ragnhildrødveien vest

• B28 – Sjuestokk

• B29 – Blåsteinveien/Gjekstad

• B30 – Helgerødveien 109

• To innspill fra AS Thor Dahl gjør det 

aller best i vurderingene. 

• Ranvik brygge

• Framnes mek.

• Rådmannen mener at disse foreløpig 

bør beholdes som næringsarealer

• Mer omfattende bymessige grep ved 

neste rullering (inkl. vurdering av 

ferjedriften)



ØVRIGE INNSPILL

• Hunsrødstubben, bolig til LNF

• GØIF, bolig til grønnstruktur

• Lokaliteter for massedeponier

• Utvidelse Engø båthavn (inkl. mulig 

parkeringsutvidelse)

• Nytt høydebasseng, to lokaliteter 

• Endret avgrensning av sentrumsformålet i Andebu


