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FORORD

Du har nå forslaget til den første kommuneplanen 
for Sandefjord kommune foran deg.
En viktig oppgave i arbeidet med kommuneplanen har vært å 
finne en felles identitet for de tre tidligere kommunene Stok
ke, Andebu og Sandefjord. Valget formannskapet gjorde om å 
legge FNs bærekraftsmål som rammeverk for kommunepla
nen, er et signal om at Sandefjord kommune tar på alvor at vi 
har et ansvar og en rolle lokalt og i det globale samfunnet. 

En kommuneplan skal vise de lange linjene i utviklingen. 
Globale trender forteller om en samfunnsutvikling som går 
mot mer globalisering, demografiske endringer i form av en 
aldrende befolkning, individualisering, digitalisering og økt 
fokus på klima og miljø. Det meldes om et polarisert sam
funn, urbanisering og mindre tillit til demokratiet. 

Kommunen består av et mangfold av steder med sterk 
identitet. Vi har store, sammenhengende skogsområder, høy 
kvalitet på jordbruksarealene og en flott kystlinje med en 
idyllisk skjærgård. Dette er verdier vi ønsker å ta vare på inn 
i framtiden. 

Forslag til visjon er Sammen framover. Visjonen peker både 
på kommunen selv som organisasjon, og utfordrer oss på 
samhandling. Den peker også utover og minner oss om at 
kommunen kun er en av mange aktører som må arbeide 
sammen for å skape framtidens Sandefjord. Vi skal møte 

utfordringene vi står ovenfor sammen, for sammen har vi 
muligheter til å skape en god hverdag for alle innbyggerne 
i kommunen. Dette er spesielt viktig nå som vi har tatt et 
standpunkt om å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Det kan 
vi bare få til gjennom samarbeid. 

En kommuneplan består av både en samfunnsdel og en are
aldel. I samfunnsdelen beskrives kommunens status knyttet 
til de syv foreslåtte bærekraftsmålene, og det foreslås sats
ningsområder for å nå dem. I arealdelen foreslås hvor det 
skal bli nye næringsområder i kommunen, hvor vi skal bo og 
jobbe, hvor vi skal gå tur og sykle og hvor butikkene våre skal 
være. Vi skal videreutvikle kommunen slik at den alltid vil 
være et godt sted å leve, bo og arbeide i.  Kort sagt, hvordan 
hverdagen vår kommer til å bli. 

Det er særlig en ting mange innbyggere har vært opptatt av, 
og det er hva som skjer i nettopp mitt nabolag. Vil det kom
me flere boliger her, og hvordan vil det da gå med våre grøn
ne lunger og trafikksikkerheten i gatene? Det er derfor job
bet med ulike problemstillinger rundt fortetting, og sammen 
med planforslaget følger det forslag til fortettingsprinispper 
for Stokke og Sandefjord sentrum og nære omgivelser. 
Dette forslaget til kommuneplan legges ut til offentlig etter
syn og sendes på høring. Det betyr at vi ønsker dialog rundt 
forslaget, og vil arrangere flere møter hvor vi vil fortelle om 
den nye planen og høre hva dere som innbyggere synes. Dis
se møtene blir annonsert på våre hjemmesider sandefjord.
kommune.no/kommuneplan, på Facebook og i lokale medier. 
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Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet 
i kommunen og danner grunnlag for annen 
planlegging. 

Den overordnede planen skal gi retning til utviklingen, 
og andre planer skal bidra til å gjennomføre målene den 
setter. Kommuneplanen består av samfunnsdel, arealdel og 
handlingsdel. Samfunnsdelen fastsetter kommunens visjon 
og overordnede målsetting om samfunnsutviklingen og gir 
føringer for arbeidet innenfor de forskjellige kommunalom
rådene og for kommuneplanens arealdel. 

Formannskapet er kommuneplanutvalg, og besluttet tidlig 
i prosessen at FNs bærekraftsmål skal være rammeverk for 
arbeidet med kommuneplanen.  Bærekraftig utvikling defi
neres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten 
å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å til
fredsstille sine behov. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi 

og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land, 
og er et vegkart for den globale innsatsen for en bærekraftig 
utvikling. Det er sammenhengen mellom dimensjonene som 
avgjør om noe er bærekraftig. Fordeling av ressurser er en 
viktig del av å være bærekraftig. For å snu utviklingen må en 
felles innsats til, og derfor er også samarbeid en vesentlig 
del av arbeidet. 

 FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og 169 del
mål. Formannskapet foreslo seks bærekraftsmål som skal 
ha fokus i denne planperioden. Målene som ble valgt ut, 
dekker både kommunens ansvarsområder og er viktige tema 
i utviklingen av kommunen som samfunn.

I tillegg til disse målene, vil bærekraftsmål nr 17 «Samar
beid for å nå målene» være vesentlig for å oppnå resultater 
innen de andre målene. 

Ved å basere kommuneplanen på FNs bærekraftsmål, 
inkluderes arbeid med overordnede tema som folkehel
se, diskriminering, inkludering, jordvern, klimatilpasning, 
innovasjon, barn og unges interesser, universell utforming – 
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tema som alle er en viktig del av samfunnsplanleggingen. 
En kommunes oppgave er å ivareta innbyggerne. Gjennom 

arbeidet med kommuneplanen prioriteres og legges det til 
rette for innbyggernes hverdagsaktiviteter og muligheter for 
deltakelse. Ved å koble dette sammen med FNs bærekrafts
mål, bidrar kommunen i tillegg til å nå FNs globale mål for 
en mer bærekraftig framtid.

Innenfor de syv bærekraftsmålene er det valgt ut tilhøren
de delmål fra FN som er aktuelle for Sandefjord kommune. 
Innholdet i disse delmålene er omskrevet og tilpasset San
defjord, og i kapittel 4 er det søkt å finne relevant informa
sjon om dagens situasjon i kommunen innenfor temaene. 
Denne statusoversikten gir kunnskap om hvilke utfordringer 
og muligheter kommunen står ovenfor for å bidra til å nå 
bærekraftsmålene. I kapittel 6 presenteres de sju foreslåt
te bærekraftsmålene. Der beskrives kommunens rolle og 
handlingsrom, hva som allerede gjøres innenfor delmålene 
og hvilke andre aktører som bidrar til å nå målene. Status
oversikten fra kapittel 4 og vedtatte  mål for kommunalom

rådene danner grunnlaget for forslag til mål under hvert 
bærekraftsmål som presenteres i kapittel 6. 

I handlingsdelen, som vil utarbeides våren 2019, skal det 
foreslås tiltak som bidrar til å nå bærekraftsmålene. 

Denne måten å forankre bærekraftsmålene til status, 
utfordringer og etter hvert tiltak, setter fokus på forbe
dringsområdene til kommunen. Det betyr ikke at det kun 
er utfordringer i Sandefjord, men for å bidra til å nå FNs 
bærekraftsmål må vi både se på hva vi kan bevare, forbedre 
og utvikle.
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Plan og bygningsloven (PBL) legger de rettslige rammene 
for planarbeidet. I § 111 heter det:

«Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regiona
le og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte 
alle viktige mål og oppgaver i kommunen.»

Planprogrammet til kommuneplanen ble fastsatt i formann
skapets møte 24. april 2018. Alle innspill til planprogrammet 
er beskrevet og kommentert – se merknadsdokument.

 
Forente nasjoners (FN) bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utryd
de fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene 
innen 2030. Disse målene skal legge premisser for arbeidet 
med kommuneplanen.

Statlige føringer og forventninger
Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventnin
ger til regional og kommunal planlegging. Disse skal legges 
til grunn for planarbeidet. 

Nedenfor er det er oversikt over andre relevante føringer for 
kommuneplanarbeidet (listen er ikke uttømmende):

• Plan og bygningsloven
• Folkehelseloven
• Diskriminerings og tilgjengelighetsloven
• Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig, 

areal og transportplanlegging

• Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for universell utforming
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen
• Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyan

komne innvandrere
• Nasjonal jordvernstrategi
• Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging 

og klimatilpasning 

Regionale føringer og forventninger
Parallelt med kommuneplanrulleringen vil det pågå et ar
beid med revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpo
litikk (RPBA), samt utarbeidelse av nye regionale planer for 
henholdsvis transport og folkehelse. 

Følgende regionale føringer kan få betydning for planarbeidet:

• Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.  Høringsfrist 
3.12.18

• Regional plan for handel og sentrumsutvikling.  Inngår i 
forslag til ny RPBA

• Regional plan for kystsonen i Vestfold
• Fylkesdelplan for bevaring av kulturminner i Vestfold
• Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI), 

vedtatt 2015
• Regional plan for vannforvaltning i vannregion VestViken 

2016 – 2021
• Kommunedelplaner for jernbanen strekningen Tønsberg/

Larvik (under utarbeidelse)

2 / RAMMER OG FØRINGER
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• Regional plan for klima og energi (under utarbeidelse)
• Regional plan for folkehelse Høringsfrist 3.12.18
• Regional transportplan. Høringsfrist 3.12.18

Fylkesmannen i Vestfold utarbeider hvert år «Statlige 
forventninger til kommunene i Vestfold» basert på lovverk 
og politiske retningslinjer. Dette er en samlet formidling av 
statlige styringssignaler og skiller mellom krav (må/skal) og 
prioriteringssignaler (bør).
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3.1 ARBEIDET MED VISJON OG MÅL – DELTAKERE OG 
PROSESS
For å finne retning og innhold i kommuneplanen, har det 
vært arrangert flere møter og verksteder. Formannskapet 
har som kommuneplanutvalg hatt saker til behandling 
fortløpende gjennom hele prosessen. De har også hatt to 
verksteder, et med fokus på visjon og mål og et med fokus 
på arealstrategier. Vedtakene som er fattet er videreført i 
kommuneplanarbeidet.

Våren 2018 var det møter om visjon og mål med nærmiljø
ene i Andebu og Stokke, i tillegg til fire møter i Sandefjord by. 
Lag og foreninger ble invitert til et eget møte om bærekrafts
målene. 

Elevrådene ved kommunens ungdomsskoler deltok på 
et verksted om visjon og mål. Regionale myndigheter har 
deltatt på møter i tråd med retningslinjer for regionalt sam
arbeid. 

Totalt har omkring 400 innbyggere deltatt på møtene. 
På møtene ble formannskapets utkast til visjon og mål 
diskutert, og det kom inn over 2200 kommentarer knyttet 
til sju meningsbærende ord/uttrykk – bærekraftig samfunn, 
trygghet, trivsel, lykkes, sammen, muligheter og det gode 
liv. Det er utarbeidet en rapport fra dialogmøtene med 
innbyggerne. 

Arbeidet med visjon har pågått over lang tid og med man
ge involverte. Rapporten fra medvirkningsmøtene våren 2018 
gir et fyldig bilde av denne prosessen, og det er disse møtene 
som er grunnlaget for arbeidet med visjon for Sandefjord 
kommune.

En visjon skal gi gjenklang hos dem det angår. Budskapet 
skal oppfattes som klart og tydelig, og visjonen skal gi ret
ning. I arbeidet med å finne ny visjon for Sandefjord kommu
ne, har det vært viktig at den skal omfatte både kommunen 
som samfunn og som organisasjon. 

På nærmiljømøtene utfordret vi deltakerne til å gi innhold 
til begreper som formannskapet hadde valgt til sine forslag 
til visjon. Ut fra de over 2000 innspillene er det fokus på 
hverdagen og at tjenestetilbudet fra kommunen skal være 
«godt nok». Samtidig er det ønske om å ha en «framover
lent» visjon. 

Representanter fra Sandefjord næringsforening og kom
munikasjonsfirmaer i kommunen har gitt innspill til visjons
arbeidet. Det ble arrangert en samling, hvor følgende forslag 
ble vurdert:

• Hverdager å glede seg til
• Vi heier på hverandre
• Framover sammen
• Ekte hverdagslykke
• Sammen for Sandefjord
• Klart vi kan
• Et sentrum for trivsel og muligheter
• Sammen og stolt
• Midt i alt
• Sammen er vi trygge

Følgende visjoner ble presentert for den administrative 
ledelsen i kommunen: 

3 / VISJON OG MÅL 
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• Hverdager å glede seg til
• Vi heier på hverandre
• Ekte hverdagsglede
• Et sentrum for trivsel og muligheter
• Vi får ting til å skje
• Sammen framover

Tilbakemeldingen på disse forslagene, var en klar overvekt i 
positiv favør til SAMMEN FRAMOVER.

 Visjonens styrke er knyttet til framdrift, fellesskap og 
nyskaping. 

Sammen framover

Hovedmål: Sandefjord kommune har FNs bærekraftsmål som 
retning for innbyggernes hverdag nå og i framtiden.

  
Innspillene fra nærmiljømøtene tydeliggjorde betydningen 
av innbyggernes hverdag og alt den inneholder. Det foreslås 
derfor et hovedmål som utfyller visjonen Sammen framover. 
Vi skal Sammen framover, og vi skal gjøre det på en bære
kraftig måte som bidrar til en god hverdag for kommunens 
innbyggere. 
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4.1 BEFOLKNING
Sandefjord kommune ligger midt i Vestfold fylke og består 
av stedene Melsomvik, Stokke sentrum, Fossnes/Arnadal, 
Andebu sentrum, Høyjord, Kodal og Sandefjord by. Per 2. 
kvartal 2018 bodde det 62 991 innbyggere i Sandefjord. Det er 
forventet at befolkningen vil stige til 68 590 innbyggere i 2030 
og 73 441 i 2040. Alderssammensetningen fordeler seg på 
følgende måte per 1. januar  2018:

Figur 2 viser aldersfordelingen framskrevet med forven
tet levealder. Prognosen er basert på MMMMalternativet: 
middel fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto 
innvandring.  Veksten skyter for alvor fart fra 2023 og særlig 
er veksten stor i aldersgruppene 67 år og oppover. Fram mot 
år 2037 vil dette skape utfordringer for både kommuneøko
nomien og tjenestetilbudet til kommunen. Les mer i Over
siktsdokumentet 2017 s. 1112.

4 / STATUS OG TALL FOR SANDEFJORD
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Figur 1 – I figuren over, som viser aldersfordeling, ser vi at aldersgruppa mellom 45-54 er størst, mens i aldersgruppen «unge voksne» er det færrest 

innbyggere. Kilde: Folkemengde, Statistisk sentralbyrå
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Figuren under viser status for utdanningsnivået i Sandefjord 
(SSB 2018):

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

Universitets- og høgskolenivå lang

Universitets- og høgskolenivå kort

Videregående skole-nivå

Grunnskolenivå

Figur 3 – Utdanningsnivået i Sandefjord er lavere enn i landet, fylket og nabo-

kommunen Tønsberg. Les mer i Oversiktsdokumentet 2017 s. 12 og s. 31-32.
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Figur 2 – Befolkningsfremskrivninger for Sandefjord, ulike aldersgrupper. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11168
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Diagrammet over viser at de fleste i Sandefjord jobber innen
for varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstje
nester, forretningsmessige tjenester og eiendom. En større 
andel jobber også innenfor sekundærnæringer samt helse 
sosialtjenester.

4.2 GLOBALE BÆREKRAFTSMÅL – HVORDAN STÅR 
DET TIL I SANDEFJORD?
I denne statusoversikten presenteres det utvalgt statistikk og 
kvalitative data for de sju valgte bærekraftsmålene. Oversik
ten er ikke uttømmende eller fullstendig dekkende for alle 
delmålene, og enkelte delmål er presentert uten tilgjengelig 
statistikk. Det vises gjennomgående til relevante datakilder 
for utdypende lesning, som for eksempel kommunens Over
siktsdokumentet 2017.

MÅL 3: SIKRE GOD HELSE OG FREMME LIVSKVALITET FOR 
ALLE, UANSETT ALDER

Delmål 3.3 Smittsomme sykdommer
Folkehelseprofilen, publisert av Folkehelseinstituttet 2018, 
viser at vaksinasjonsdekningen mot meslinger for 9åringer 
i Sandefjord, ligger signifikant under landsgjennomsnittet. 
Dekningsgraden på influensavaksinasjon (2015/2016) viser 
at kommunen også her ligger under landsgjennomsnittet. 
Antibiotikabruk (resepter) ligger noe høyere enn landsgjen
nomsnittet (Folkehelseprofil 2018). Les mer i Oversiktsdoku
mentet 2017 s. 85.

Delmål 3.4 Redusere prematur dødelighet av ikke-smittsomme 
sykdommer, fremme mental helse og livskvalitet

En oversikt fra SSB (2018) viser hva innbyggerne i Sandefjord 
jobber med:

Figur 4 – Kilde: Registerbasert sysselsetting, Statistisk sentralbyrå
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Helsetilstanden i Sandefjord 2018 er i hovedsak god. For
ventet levealder for menn er 78,6 år og for kvinner 82,7 år 
(Folkehelseprofilen, Folkehelseinstituttet 2018). Dette er 
blant de høyeste i verden, men forventet levealder for kvinner 
i Sandefjord er likevel signifikant lavere enn for landsgjen
nomsnittet. De viktigste årsakene til sykdom og redusert 
helse i landet vårt er muskel og skjelettsykdommer (Sande
fjord ligger noe høyere enn resten av landet), psykiske plager 
og lidelser, hjerte og karsykdommer og kreft. Les mer om 
forekomst av livsstilssykdommer, overvekt og fedme i Over
siktsdokumentet 2017 s. 7276. 

Psykiske lidelser kommer ofte i ung alder og har ofte et 
langvarig forløp. Sandefjord har en høy andel brukere av pri
mærhelsetjenesten i aldersgruppen 1529 år med psykiske 
symptomer og lidelser, sammenlignet med landsgjennom
snittet. 17% av ungdomsskoleelevene oppgir å ha depressive 
symptomer (Ungdata 2017) og 24% oppgir at de føler seg 
ensomme. Det har vært en økning fra siste Ungdataun
dersøkelse i 2013. Når det gjelder fremtidstro er det 72% 
av ungdomsskoleelevene som oppgir at de tror de vil få et 
lykkelig liv og 62% tror de vil ta høyere utdanning. 16% oppgir 
at de tror de vil bli arbeidsledige. 

Samtidig som levealderen øker, blir det flere som lever 
lenger med en eller flere kroniske sykdommer. Kvinner 
og menn med lengst utdanning lever 56 år lengre og har 
bedre helse enn de som har kortest utdanning. De sosiale 
forskjellene i levealder øker, særlig hos kvinner. Forskjel
lene er større i Norge enn i mange andre europeiske land. 
(Helsetilstanden i Norge 2018, Folkehelseinstituttet). Det er 
liten grunn til å anta at situasjonen i Sandefjord skiller seg 
vesentlig fra den nasjonale utviklingen. Les mer om forventet 
levealder etter kjønn og utdanning i Sandefjord kommune i 
Oversiktsdokumentet 2017 s. 1617.  

Helse handler om mer enn fravær av sykdom og forventet 
levealder. Helse handler i stor grad om livskvalitet, trivsel, 
trygghet og overskudd til å håndtere livets små og store 
utfordringer. Folkehelseundersøkelsen i Vestfold (2015) viste 
at de fleste innbyggerne i Sandefjord oppgir å trives i stor 
eller noen grad i kommunen og de fleste oppfatter egen 

helse som svært god eller god. Det er likevel mennesker i 
vår kommune som oppgir lav grad av trivsel og dårlig eller 
svært dårlig helse. Ungdataundersøkelsen som sist ble 
gjennomført i 2017, viser at 70% av ungdomsskoleelevene 
oppgir at de er fornøyd med helsa si. Dette er en nedgang på 
2 prosentpoeng fra 2013. Les mer om dette i Oversiktsdoku
mentet 2017 s. 6769

Delmål 3.5 Misbruk av alkohol og narkotiske stoffer
Ungdataundersøkelsen 2017 viser at 4,2% av ungdoms
skoleelever i Sandefjord har brukt cannabis én gang eller 
mer i løpet av siste 12 mnd. Dette er signifikant høyere enn 
landsgjennomsnittet. Andel ungdomsskoleelever som oppgir 
at de har vært tydelig beruset siste året, har sunket fra 18% 
i 2013 til 15% i 2017. Andelen øker med stigende klassetrinn, 
og markant fra 9. til 10. trinn. Les mer om bruk av alkohol i 
befolkningen i Oversiktsdokumentet 2017 s. 7678 og om rus 
s. 69.

Delmål 3.6 Trafikkulykker
I Sandefjord kommune var tallet for drepte og hardt skadde 
6 personer i 2016 (kilde: Trafikksikkerhetsplanen, juni 2018). 
Utviklingen i Vestfold fylke har vært positiv, fra 79 drepte og 
hardt skadde i år 2000 til 35 drepte og hardt skadde i 2015. 
En oversikt over skolene i Sandefjord viser at mange, men 
ikke alle, har kontaktperson for trafikksikkerhet og sykkel
hjelmpåbud. Alle skolene gir sykkelopplæring, men kun 2 av 
19 skoler har «droppsone». (Trafikksikkerhetsplanen 2018) 
Les mer i Oversiktsdokumentet 2017 s. 101.

Delmål 3.8 Allmenn dekning av helsetjenester
Når det gjelder pleie og omsorgstjenester, er Sandefjord 
en hjemmetjenestekommune sammenlignet med andre 
kommuner. Sandefjord har hatt en bevisst satsning på 
bo og servicesentre og har flere omsorgsboliger i bo og 
servicesentre enn andre kommuner. Per 2017 er kapasitet 
og planlagt utbygging når det gjelder institusjonsplasser, 
i samsvar med antall brukere over 80 år. Det beskrevne 
behovet for heldøgnsplasser er derimot stort i årene som 
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kommer. De største utfordringene er knyttet til kostnader 
til drift av plassene. I perioden frem mot 2030 faller antallet 
yngre og potensielt yrkesaktive bak hver person over 67 år. 
Det betyr at dagens tjenestemodell for eldreomsorg ikke er 
bærekraftig i fremtiden. Det er også et stort behov for boliger 
til utviklingshemmede fremover.

Delmål 3.9 Redusere dødsfall og sykdom knyttet til farlige kje-
mikalier og forurensninger

Delmål 3.a Forebygging av tobakksskader
Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de røyker eller 
snuser daglig, var henholdsvis 3% og 5 % i Ungdataundersø
kelsen 2017. 10% av gravide kvinner i begynnelsen av svan
gerskapet oppgir at de røyker. Dette er signifikant høyere enn 
landsgjennomsnittet. Les mer i Oversiktsdokumentet 2017 
s. 7680.

Delmål 3.d Styrke kapasiteten for håndtering av nasjonale og 
globale helserisikoer

Se delmål om smittsomme sykdommer over. 

MÅL 4: SIKRE INKLUDERENDE, RETTFERDIG OG GOD 
UTDANNING OG FREMME MULIGHETEN FOR LIVSLANG 
LÆRING FOR ALLE

Delmål 4.1 Fullføre grunnskole og videregående opplæring for 
alle jenter og gutter
I Sandefjord kommune er det totalt 21 kommunale barne
skoler per oktober 2018. Seks kommunale ungdomsskoler, 
tre private barneskoler og ungdomsskoler. Det er en fylkes
kommunal videregående skole og tre private videregående 
skoler. Ved Byskolen og Mosserød barneskole, Ranvik og 
Breidablikk ungdomsskole, er det forsterket tilbud for elever 
med omfattende særskilte behov. 

Frafallet i videregående skole er signifikant høyere enn 
landsgjennomsnittet. Årsakene er mange og sammensatte. 
Det er sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og 

hvorvidt barna deres fullfører videregående skole. Frafall 
i videregående skole er en folkehelseutfordring da det er 
en klar sammenheng mellom utdanning og helse.  Utdan
ningsnivået i Sandefjord er lavere enn i landet, fylket og 
nabokommunen Tønsberg (Oversiktsdokumentet 2017 s. 12).

Elevene i grunnskolen viser generelt god trivsel og gode 
skoleferdigheter selv om det er noen forskjeller mellom sko
ler i de tre tidligere kommunene. Andelen elever i Sandefjord 
som opplever å bli mobbet er høyere enn landsgjennomsnit
tet på både 7. og 10. trinn (Elevundersøkelsen 2016/2017). 
Les mer om gjennomføring av grunnskole, trivsel, mobbing, 
læringsmiljø og skoleferdigheter i Oversiktsdokumentet  
s. 2632.

Delmål 4.2 Sikre god og tidlig omsorg og førskole til alle barn
I Sandefjord er det om lag 60 barnehager (23 kommunale og 
37 private i 2017). I tillegg til de ordinære barnehagene, har 
kommunen en åpen privat barnehage som er samlokalisert 
med en ordinær barnehage og tre åpne kommunale barne
hager som er samlokalisert med helsestasjonen i kommu
nens familiesentre. Kommunen har full barnehagedekning. 
Les mer om barnehager i Sandefjord i Oversiktsdokumentet 
2017 s. 3334.

Delmål 4.4 Økning i antall unge og voksne med yrkesfag og 
tekniske fag
Andelen (%) elever som fullførte og besto VG2yrkesfaglig 
utdanningsprogram i de tre tidligere kommunene var hen
holdsvis:

Gml. Sandefjord Stokke Andebu Vestfold

2013/2014 64,9 65,9 77,2 69,1

2014/2015 68,9 62,3 79,2 72,3

2015/2016 74,2 74,6 71,4 74,3

Tabell 1

Les mer i Oversiktsdokumentet 2017 s. 31
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Delmål 4.7 Sikre kunnskap om bærekraftig utvikling til alle 
elever og studenter

Delmål 4.a Etablere og oppgradere utdanningstilbud som 
ivaretar barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønns-
forskjeller. Sikre trygge, inkluderende og effektive læringsomgi-
velser for alle.

Spesialundervisning:

Gml. Sandefjord Stokke Andebu Nasjonalt

Antall elever 5205 1437 752 -

Andel med 
vedtak om 
spesialunder-
visning

9 % 13% 10% 7,8%

Andel på  
barnetrinnet

7,6% 11,4% 8,9% 6,8%

Andel på ung-
domstrinnet

12,3% 17,4% 12,3% 10,7%

Tabell 2

Les mer i Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 – Sande
fjord kommune

Se også delmål 4.1 over og Oversiktsdokumentet 2017  
s. 2632. 

MÅL 8: FREMME VARIG, INKLUDERENDE OG 
 BÆREKRAFTIG ØKONOMISK VEKST, FULL SYSSELSETTING 
OG ANSTENDIG ARBEID FOR ALLE

Delmål 8.3 Anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kre-
ativitet og innovasjon. Balanse mellom bærekraftig forbruk og 
produksjon

Delmål 8.5 Anstendig arbeid for alle – kjønn, personer med 
nedsatt funksjonsevne, lik lønn for likt arbeid
Befolkningsmessig har Sandefjord en lav andel innbyggere 

mellom 20 og 40 år. Om lag 30% av befolkningen har arbeids
stedet sitt i Sandefjord kommune. Det er færre enn i Horten 
(42%) og i Tønsberg (40%). Kommunen har levekårsutfor
dringer med en høy andel lavinntektshusholdninger, en høy 
andel uføretrygdede i alderen 1844 år, en høy andel sosi
alhjelpsmottakere i alderen 1824 år og en forholdsvis lav 
andel sysselsatte i alderen 1574 år (Strategisk næringsplan 
20192031/Rambøll Norge AS). Tall fra NAV Sandefjord viser 
at mange personer med innvandrerbakgrunn står utenfor ar
beidsmarkedet. Det er store forskjeller i sysselsettingsgraden 
mht hvilke land personer med innvandrerbakgrunn kommer 
fra. Les mer i Oversiktsdokumentet 2017 s. 4156.

Delmål 8.6 Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller 
under utdanning 
Nivået på helt arbeidsledige under 30 år i Sandefjord for 
2016, var omtrent som for landet, i underkant av 4%. «Uten
forskap» blant ungdom (inkl. helt ledige, delvis ledige, på 
arbeidstiltak, nedsatt arbeidsevne, uføre) ligger godt over 
landsgjennomsnittet, med 16,9% i Sandefjord og 13,3 % for 
landet. (NAV Sandefjord). Les mer i Oversiktsdokumentet 
2017 s. 1920 og s. 3132 (frafall i videregående skole)

Delmål 8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme trygt og 
sikkert arbeidsmiljø

MÅL 9: BYGGE ROBUST INFRASTRUKTUR, FREMME 
 INKLUDERENDE OG BÆREKRAFTIG INDUSTRIALISERING 
OG BIDRA TIL INNOVASJON

Delmål 9.1 Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur 
av høy kvalitet for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet – 
fokus på pris og tilgang
Sandefjord kommune har et variert næringsliv som omfatter 
både produksjonsindustri, handel, små gründerbedrifter, 
entreprenører, teknologiske bedrifter, maritim næring og 
offshore, reiselivsbedrifter, landbruksbaserte virksomheter 
og produsenter av næringsmidler. Basert på regnskapstall 
fra 2016 har 35% av Vestfolds 250 største private bedrifter, 
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blant dem de to aller største, forretningsadresse i Sande
fjord. Verdiskapingen i næringslivet i daværende Stokke, 
Andebu og Sandefjord ble i 2014 beregnet til 12,3 milliarder 
kroner. Det tilsvarer en tredjedel av verdiskapingen i Vest
fold (Telemarksforskning, 20002014). I 2017 var det 437 
nyetableringer av personlige foretak og aksjeselskaper, 
noe som utgjør 24% av nyetableringene i Vestfold. Andelen 
konkursåpninger i Sandefjord utgjør omtrent den samme 
andelen av totalen i Vestfold, altså har Sandefjord en netto 
tilvekst av nye selskaper på ca 24% av totalen i Vestfold. 
Sandefjord kommune hadde i 2014 en andel på 10% av de 
statlige arbeidsplassene i Vestfold. Til sammenligning har 
Tønsberg 48%. Sandefjord hadde i 2017 en netto utpendling 
fra kommunen på 786 sysselsatte. 83% av disse har høyere 
utdanning. Les mer i Strategisk næringsplan og Oversiktsdo
kumentet 2017 s. 5152.

Delmål 9.4 Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til 
å bli mer bærekraftig
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper 
virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Mil
jøfyrtårnsertifisering skal bidra til et godt klima og miljøar
beid i hele kommunen. Dette gjelder områder som energi, 
innkjøp, kildesortering, transport og fysisk arbeidsmiljø.

Delmål 9.c Øke tilgang til informasjons- og kommunikasjons-
teknologi
Kommunen har utviklet tjenesten «KommuneKari», tatt i 
bruk nye arbeidsflater og implementerer disse i stadig flere 
kommunalområder og utvikler og tar i bruk ny velferdstekno
logi innenfor helse og omsorg. Det er blant annet utarbeidet 
en pedagogisk digitaliseringsstrategi for Sandefjordskolen.

MÅL 10: REDUSERE ULIKHET I OG MELLOM LAND

Delmål 10.1 Varig inntektsøkning for den fattigste delen av 
befolkningen
Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet 2018 viser at 
Sandefjord kommune har en signifikant høyere andel perso

ner som bor i lavinntektshusholdninger (14%) sammenlignet 
med resten av landet (12%). Sandefjord har også en signifi
kant høyere andel barn av eneforsørgere (18%) sammenlig
net med landsgjennomsnittet (15%) og det er en vedvarende 
trend over år. Det er kjent at barn i familier med innvandrer
bakgrunn i større grad rammes av levekårsutfordringer og 
fattigdom. Sandefjord hadde i 2018 en andel innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre på 17,4%. Les mer i 
Oversiktsdokumentet 2017 s. 1718 og s. 97.

Delmål 10.2 Øke inkludering av alle innbyggere 
Det er etablert 20 nærmiljøutvalg, ett i hver barneskolekrets. 
Utvalgene er partipolitisk uavhengige og styremedlemmer 
velges fra et bredt og sammensatt utvalg av foreninger, lag og 
enkeltpersoner i nærmiljøet. Kommunen har ingen oversikt 
over sammensetning av nærmiljøutvalgene og deres represen
tativitet basert på alder, etnisitet, utdanningsbakgrunn m.m. 

Når det gjelder valgdeltakelse, ligger oppslutningen ved 
siste stortingsvalg (2017) på 76,2 % i Sandefjord mot 77,6% i 
Vestfold og 78,2% for landet som helhet. Andelen som bru
ker stemmeretten sin ved stortingsvalg, er altså signifikant 
lavere enn for landet for øvrig. (Kommunehelsa, FHI 2018)

 Folkehelseundersøkelsen i Vestfold 2018 viser at de fleste 
i Sandefjord oppgir å ha minst 12 personer de kan regne 
med hvis de får store personlige problemer (sosial støt
te). De fleste (opp mot 80%) oppgir å ha mer enn tre nære 
personer/venner. Det er likevel en andel som oppgir at de 
ikke har noen personer å støtte seg til når livet er vanskelig. 
Sandefjord har et rikt og mangfoldig utvalg av frivillige lag 
og foreninger. Ca 300 av dem er registrert på kommunens 
nettsider. I Sandefjord og Andebu finnes frivillighetssentraler 
som har et bredt tilbud og engasjerer mange frivillige i kom
munen. Les mer om inkludering og deltakelse i Oversiktsdo
kumentet 2017 s. 8791.

Sandefjord har innbyggere med innvandrerbakgrunn fra 
over 130 forskjellige etniske og/eller nasjonale grupper. De 
største gruppene har bakgrunn fra Litauen og Polen. Sande
fjord hadde i 2018 en andel innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre på 17,4% (Kommunehelsa, FHI). Antall 
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innbyggere med innvandrerbakgrunn har økt de siste årene 
og antas å fortsette og øke de neste årene i tråd med det 
nasjonale bildet. Les mer i Oversiktsdokumentet 2017 s. 97

Delmål 10.3 Sikre like muligheter og redusere forskjellsbe-
handling gjennom å fremme tiltak for å nå målet

Delmål 10.4 Utjevne forskjeller gjennom politiske vedtak
Kommunen har siden 2014 utstedt Opplevelseskort til barn 
og unge i alderen 218 år fra familier som er langtidsmotta
kere av økonomisk sosialhjelp. Tildelingen skjer etter vur
dering av økonomiske og sosiale kriterier og involverer NAV, 
Barneverntjenesten og Helsesøstertjenesten. Ordningen har 
vært politisk behandlet flere ganger de siste årene og antall 
kort er utvidet fra 50 til 400. 

Det er vedtatt å gjennomføre levekårskartlegging i 
kommunen. Det er også igangsatt et arbeid for å følge opp 
resultater i Ungdataundersøkelsen, sist gjennomført i 
ungdomsskoler og videregående skoler i 2017. Les mer i 
Oversiktsdokumentet 2017 s. 25.

MÅL 11: GJØRE BYER OG BOSETTINGER INKLUDERENDE, 
TRYGGE, MOTSTANDSDYKTIGE OG BÆREKRAFTIGE

Delmål 11.1 Trygge boliger og tilgang til grunnleggende tjenes-
ter til overkommelig pris
Sandefjord har tildelingsrett til ca. 1500 boenheter. Dette 
omfatter kommunalt eide boliger/leiligheter, leiligheter 
i borettslag, stiftelsesleiligheter og privateide leiligheter. 
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer 
som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 
Dette er for eksempel mennesker med utviklingshemming, 
med rusavhengighet, med psykiske lidelser, flyktninger m. 
flere. Det er per i dag et stort udekket behov for boenheter, 
spesielt når det gjelder leiligheter egnet for mennesker med 
psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser, rusproblema
tikk og unge bostedsløse.

I Sandefjord kommune er det 13,7% av barn mellom 0 og 
17 år som bor trangt (Kommunehelsa, FHI  2016). Lands

gjennomsnittet ligger på 18,5%. 
I Oversiktsdokumentet 2017 (s. 86) er det utarbeidet 

digitale kart rundt barneskolene (totalt 20 nærmiljø). Kartene 
viser tilgang til en del tjenester og funksjoner i nærmiljøene, 
og befolkningssammensetningen i hver sone.

Delmål 11.2 Bedre sikkerheten på veiene og sørge for trygge og 
tilgjengelige transportsystemer til overkommelig pris for alle 
innbyggerne. 
Antall kilometer kommunale veier er ca 340 km og lengden 
på gang og sykkelveinettet innenfor kommunens grenser er 
ca 100 km. En reisevaneundersøkelse utført i gamle Sande
fjord av Urbanet Analyse i 2013/2014, viser at sykkelaktivite
ten i gamle Sandefjord i stor grad er knyttet til fritiden. 

Videre når det gjelder transportmiddelfordeling viser den 
samme undersøkelsen at andelen syklende og kollektivrei
sende har endret seg svært lite siden 2009. Antall som kjører 
bil har økt og antall bilpassasjerer er redusert. Ca. 50% av 
de spurte i undersøkelsen (kun gml. Sandefjord) oppgir at de 
har dårlig eller svært dårlig tilgang på kollektivtransport. Kun 
67 % oppgir at de har god eller svært god tilgang. Over 80% 
av de spurte innbyggerne i undersøkelsen oppgir at de har 
tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver. Dette er en viktig 
faktor for folks valg av reisemiddel på sine daglige reiser.

Nøkkeltall reisevaner gml. Sandefjord (Vestfold i parentes):

Antall reiser per dag person 3,4 (3,3)

Lengde snitt av reise (km) 13,9 (13,6)

Kollektivandel 4% (6%)

Andelen som bor under 500 m fra holdeplass 72 % (69 %)

Minst fire avganger i timen (buss) 6% (19%)

Sykkelandel reiser (sett ifht Norge) 7% (5%)

Gangandel reiser (sett ifht Norge) 23% (18%)

Arbeidsreiser med bil 75 % (71%)

Tabell 3
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Les mer i Kommunedelplan Klima og Energi (ikke endelig 
vedtatt) – Kunnskapsgrunnlaget. Planen viser blant annet til 
Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 (Urbanet Analyse). Les 
også Oversiktsdokumentet 2017 s. 5860 og Trafikksikker
hetsplanen 2018 s. 8.

Delmål 11.3 Inkluderende og bærekraftig urbanisering med 
fokus på medvirkning
Les mer om nærdemokratiordningen under delmål 10.2 
over. Kommunen har våren 2018 gjennomført og igangsatt 
medvirkningsprosesser med innbyggere, skoleelever og 
frivillige lag og foreninger i større og mer utadrettet omfang 
enn tidligere. Dialogmøter med nærmiljøene rundt de seks 
ungdomsskolene resulterte i mer enn 2200 innspill til kom
muneplanprosessen. 

Prosjekt helsefremmende nærmiljø, i regi av Helsedirekto
ratet og Vestfold fylkeskommune, har gitt ny erfaring i måter 
å drive medvirkning blant barn og unge på. Prosjektet viser at 
elevene fra 5. 10. trinn som deltok i prosjektet i stor grad er 
avhengig av bil, og at foresatte kjører dem til ulike aktiviteter 
og møteplasser. Særlig unge bosatt i perifere boligområder i 
Stokke og Andebu ønsker et bedre kollektivtilbud. Mange sy
kler eller går, men svært mange opplever utrygghet og risiko 
ved å ferdes langs veiene. Særlig gjelder dette barn og unge 
som er bosatt i de landlige områdene i kommunen. 100% av 
spurte elever i Høyjord sier de blir kjørt til fritidsaktiviteter 
og kjører buss til skolen. Barna oppgir negative faktorer som 
høy hastighet, støy, luftforurensing, manglende sykkel og 
gangstier og fotgjengerfelt. Bygge og veiarbeid oppleves som 
omfattende, og bidrar til å skape utrygghet. 

Delmål 11.6 Redusere negative konsekvenser av luftkvalitet og 
avfallshåndtering
Luftkvaliteten i Sandefjord er i samsvar med nasjonale 
mål. Målinger av luftkvalitet i Sandefjord indikerer at det 
er lave verdier av nitrogenoksid (NO2) og svevestøv (PM10). 
Miljødirektoratet (v/COWI) har målt luftkvaliteten i 9 norske 
byer. I Sandefjord er det målt ved tre steder, Tempokrysset, 
Museumsgata og rådhuset i et helt år, fra sommeren 2015 

til sommeren 2016 (Miljødirektoratet M673/2016). Det skal 
legges fram en plan for fremtidige målinger av luftkvaliteten 
i Sandefjord. Les mer; Kommunedelplan for Klima og Energi 
s. 22.

I 2017 var alle barnehager i kommunen (med unntak av 
en), godkjent, mens 32 av kommunens 38 skoler var godkjent 
(inkluderer videregående skoler) etter kravene i forskrift om 
miljørettet helsevern. Fem av skolene som manglet godkjen
ning var i prosess for godkjenning og en var under utbygging. 
Inneklima inkluderer blant annet luftutskifte og fukt og 
muggproblematikk. Les mer Oversiktsdokumentet 2017  
s. 62.

Håndtering av avfall, herunder kildesortering, kompos
tering og effektive renovasjonsløsninger er sentrale tiltak 
for reduksjon av klimagasser. VESAR (der Sandefjord er 
deleier) er regional pådriver for økt materialgjenvinning og 
økt energigjenvinning. Tall fra avfallsplanen i form av type 
avfallsfraksjoner som det sorteres for i husholdningsavfallet 
er gjengitt i Oversiktsdokumentet 2017 s. 61.

Delmål 11.7 Sørge for tilgang til trygge, inkluderende og lett 
tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, fokus på univer-
sell utforming
Når det gjelder rekreasjonsareal og nærnaturterreng, viser 
Oversiktsdokumentet 2017 at henholdsvis 47% og 36% av 
innbyggerne i gamle Sandefjord, 80% og 92% av innbygger
ne i Andebu og 63% og 62% av innbyggerne i Stokke hadde 
trygg tilgang til slike områder (SSB 2016). Med trygg tilgang 
menes tilgang langs alle veier, gangveier, stier, skiløype med 
mer, unntatt veier med minst 3000 ÅDT og fartsgrense over 
30 km/t. 

Kommunen har et bredt spekter av idrettsanlegg. I all 
hovedsak er kommunen tilrettelegger og idrettslagene selv 
driver av aktiviteten. Les mer om kommunens større anlegg 
av idrettshaller, idrettsparker, ishall m.m. i Oversiktsdoku
mentet 2017 s. 93.

Kommunen jobber, som del av kommuneplanarbeidet, 
med en fortettingsstrategi. Tilgang til grønt og rekreasjons
arealer for alle er en viktig del av dette arbeidet.
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Delmål 11.a Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømes-
sige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde 
områder ved å styrke nasjonale og regionale utviklingsplaner

Delmål 11.b Føre en politikk som tar sikte på inkludering, bedre 
ressursbruk, klimatilpasning og krisehåndtering
Høsten 2018 var kommunedelplan for Klima og energi ute på 
høring. Kommunedelplanen ser blant annet på framskriv
ning av klimagassutslipp, mulighetsrommet kommunen 
har med tanke på å redusere uheldig klimapåvirkning, samt 
klimatilpasning. Forskning viser at Norge fram mot år 2100 
vil få et varmere klima med mer ekstremvær, mer nedbør, 
flom, havnivåstigning og økologisk ubalanse.

Den største utslippskilden i Sandefjord er veitrafikk som 
står for 75% av utslippene. Utslippene er rimelig stabile over 
tid, men det er variasjoner i de ulike sektorene.

Sandefjord kommune har gode beredskapsplaner for 
krisehåndtering. Arbeidet med samfunnssikkerhet og 
planer for dette, jobbes med systematisk og kontinuerlig. I 
forbindelse med kommunesammenslåingen ble det gjen
nomført en omfattende ROSanalyse der ulike scenarier ble 
utredet. 

MÅL 17: STYRKE GJENNOMFØRINGSMIDLENE OG FORNYE 
GLOBALE PARTNERSKAP FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Delmål 17.4 Oppnå en mer samstemt politikk for bærekraftig 
utvikling
Sandefjord kommune er en av de første kommunene i landet 
som har vedtatt å bruke FNs bærekraftsmål som grunnlag 
for ny kommuneplan. 

Delmål 17.17 Stimulere til og fremme velfungerende partner-
skap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det 
sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og 
ressursstrategier
Kommunen tok våren 2018 initiativ til et dialogmøte med 
frivillige lag og foreninger med tanke på å se på hvordan 
vi sammen, som ulike aktører, kan samarbeide om å nå 

bærekraftsmålene. Om lag 30 lag og foreninger deltok og 
tilbakemeldingene var positive, med et ønske om at kom
munen fremover tar initiativ og tilrettelegger for lignende 
møteplasser for frivilligheten.
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5 / AREALSTRATEGI

Formannskapet (FSKsak 147/18) har vedtatt følgende areal
strategi for arbeidet med kommuneplanens arealdel: 

1. Begrense nedbygging av dyrka og dyrkbar mark. 
2. Sikre viktig grønnstruktur, naturmangfold og tilgjengelig

het til sjø og vassdrag 
3. Styrke eksisterende by og tettsteder, med særlig fokus 

på å utvikle Sandefjord sentrum som motor for nærings
utviklingen i kommunen

4. Tilrettelegge for miljøvennlige og fremtidsrettede trans
portløsninger 

5. Utvikle Fokserød/Torp som regionalt næringsområde
6. Begrense konsekvensene av klimaendringene 

I tillegg har formannskapet (FSKsak 233/18) vedtatt følgen
de:

1. Tettstedsutvikling for stedene Høyjord, Fossnes/Arnadal, 
Andebu, Kodal, Melsomvik og Stokke foreslås som en 
oppgave i kommuneplanens handlingsdel. Nærmiljøutval
gene inviteres til å delta i prosessen. 

2. I forslag til ny kommuneplan skal det beskrives konse
kvenser for følgende stedshierarki for Sandefjord kom
mune: 
• Sandefjord sentrum med omkringliggende bebyggelse 

får betegnelsen by
• Andebu og Stokke får betegnelsen tettsted
• Høyjord, Fossnes/Arnadal, Kodal, Melsomvik får beteg

nelsen lokalsenter

Vedtaket om tettstedsutvikling er oppfølging oppgave nr 6 i 
planprogrammet. De ulike stedene som er nevnt i vedtaket 
er kartlagt i rapport Forslag til kategorisering av byer og 
tettsteder.

Hensikten med å innføre et stedshierarki i en kommune 
vil ofte være for å være forutsigbar for innbyggere og utvi
klere. Ved å ha en bevisst holdning til at steder i kommunen 
får ulik betegnelse, kan det skapes en trygghet om hvilken 
retning de ulike stedene vil utvikle seg.  Det er ingen klare 
definisjoner på hva en by, tettsted og sted er, det har variert 
over tid og er ulikt mellom land. Det kan likevel hevdes at 
ved å lage et hierarki slik som er foreslått her, så åpnes det 
for en forventing om hvilket tilbud man kan finne på de ulike 
stedene. 

En by vil for de fleste inneholde mange funksjoner, være 
et knutepunkt for transport, tilby et variert handelstilbud 
og ha flere konsert og kulturscener. Det vil sannsynligvis 
være forsamlingshus for flere religioner og livssyn i en by. 
Fritidstilbudet er også rikt, og variasjonen innenfor trening, 
kultur og frivillige organisasjoner er stor. Utdanningstilbud 
etter grunnskole og videregående skoler er ofte lokalisert i 
en by. Boligtilbudet vil være variert, og det vil være kort vei 
mellom tilbudene. De fleste offentlige besøkstjenester vil 
være lokalisert i en by.

Et tettsted er vanligvis mindre enn en by, og har en min
dre variasjon i tilbudet. Det vil vanligvis ha funksjoner som 
grunnskole, men om det er  videregående skole der varierer 
ut fra hvor langt tettstedet er fra nærmeste by. Handelstilbu
det er noe variert, men det er ofte lokale aktører og sjelden 
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nasjonale og internasjonale kjeder som etablerer seg i et 
tettsted. Det offentlige tjenestetilbudet er gjerne tilknyttet 
skole og helsestasjonstilbud. Det er som regel en kirke på 
eller ved stedet. Kulturtilbudet er ofte knyttet til frivillige 
organisasjoner, og skolebygningene brukes ofte både til 
øvingslokaler og framføring. Det er sjelden egne kulturbygg, 
men gjerne en flerbruk av stedets kirke, bedehus, forsam
lingshus, bygdetun o.l. Statistisk sentralbyrå knytter tettsted 
til antall innbyggere – 200 innbyggere med ikke mer enn 50 
meter mellom husene. 

Et lokalsenter har ganske få funksjoner og få innbyggere. 
Det kan være en bydel, men det kan også være et sted med 
sterk historisk betydning som har hatt liten utvikling. Slike 
steder er gjerne knyttet til landbruk eller fiske, næringer 
som har gjennomgått en stor endring i produksjonsmåten, 
særlig med tanke på antall ansatte. Grunnskole, kirke og 
nærbutikk er ofte tilbudet på slike steder som kalles lokal
sentre. Det er ofte langt mellom boligene, og det er stort sett 
eneboliger eller gårdsbruk. Et lokalsenter kan også knyttes 
direkte til handel. 

Ved å foreslå dette stedshierarkiet for Sandefjord kom
mune, har vi et verktøy for å vurdere hvilke funksjoner som 
mangler på et sted for å sikre videre vekst. Innbyggerne på 
de ulike stedene vil kunne få forutsigbarhet for stedet sitt, 
og for hvilke tilbud som kan forventet der man bor og hvilke 
tilbud og tjenester de må regne med å reise litt lenger for å 
nå. I revisjonen av arealdelen er kommunens boligreserve 
kartlagt. Den varierer stort på de ulike stedene. Det kom 
tydelig fram at en stor boligreserve ikke er tilstrekkelig for 

å sikre vekst. Dersom kommunen ønsker å legge til rette 
for vekst i alle kommunens steder, bør denne være tilpasset 
stedet og det må vurderes om kommunen vil være en mer 
aktiv aktør for å få til vekst og utvikling. 
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6 /  KOMMUNENS OVERORDNEDE  
SAMFUNNSMÅL
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OVERORDNET MÅL:

Sikre god helse og fremme livskvalitet  
for alle uansett alder

KOMMUNENS ROLLE OG HANDLINGSROM
Kommunen har blant annet gjennom skole og helsesta
sjonstjenesten og øvrige helsetjenester, barnehage, skole, 
nærmiljøutvikling, kultur og fritidstilbud samt sin bolig
politikk, mulighet til å bidra til god helse for innbyggerne. 
Kommunen har et ansvar for å utjevne forskjeller i helsetil
stand som kan forklares med sosial og økonomisk ulikhet. 
Kommunen har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige 
helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder 
eller helsesituasjon. Kommunen skal etablere strategier 
som forebygger livsstilsykdommer, fremmer god folkehelse 
og bidra til at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme. 
Kommunen bør rette oppmerksomhet mot sammenhenger 
som gjelder muligheter og utfordringer på helsefeltet lokalt, 
nasjonalt og globalt. Det er også et kommunalt ansvar å 
forebygge sykdom relatert til forurensning av luft, vann og 
jord.

GLOBALE DELMÅL
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.a, 3.d

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR ALLEREDE I DAG
Leve hele livet (Best hjemme), Demensvennlig samfunn, 
helsestasjonstjeneste for ungdom, Tohjem grupper, TIBIR, 
Si det videre, Lyst på livet, Sykkelbyen Sandefjord, biblioteke
ne som møteplasser, Home Start, Gatelaget, Førstehjelp ved 
selvmordsfare (VIVATkurs), Ruskontrakt for ungdom, Skate
parken i Sandefjord sentrum, Beste årgang, Frisklivsentral 
og treningstilbud på Sandefjord medisinske senter (Sms).

ANDRE SAMFUNNSAKTØRER SOM ALLEREDE BIDRAR  
TIL Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLET
• Frivillige lag og foreninger
• NAV og bedrifter som tilbyr arbeidsrettede tiltak
• Næringsliv/arbeidsgivere
• Vestfold fylkeskommune (Videregående skole, tannhelse

tjenesten)
• Familievernkontoret (Bufetat)
• Sentralene for frivillighet og friskliv
• Sentrale og regionale myndigheter med støtte og 

tilskudds ordninger

GOD 
HELSE3
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UTFORDRINGER
• Aldrende befolkning
• Økende sosiale forskjeller i helse
• «Wicked problems»
• Utviklingen i psykiske helseplager hos barn og unge
• Utenforskap og ensomhet
• Høy cannabisbruk hos ungdom
• Levevaner knyttet til fysisk aktivitet, ernæring, tobakk, 

søvn og digitale medier
• Alkoholforbruket i den voksne befolkningen
• Utrygg skolevei
• Vold og overgrep mot barn
• Noe høyere antibiotikabruk enn landsgjennomsnittet

MULIGHETER
• Program for folkehelsearbeid
• Innføring av pakkeforløp psykisk helse og rus
• Aldersvennlig samfunn
• Ny velferdsteknologi og satsing på digitalisering
• «Frivillighetsprosjektet» rettet inn mot helse og om

sorgssektoren 
• Folkehelse og livsmestring kommer som nytt tverrfaglig 

tema i skolen (Fagfornyelsen)
• Handlingsplan «Leve hele livet»
• Utredning av bybad
• Utarbeide overordnede planer og tiltak for å aktivt fore

bygge og forhindre vold og seksuelle overgrep mot barn

MÅL 
• Innbyggerne opplever at tjenester er tilpasset individuelle 

behov
• Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre 

som voksne
• Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta 

egen helse

• Tjenestene utvikles slik at etterspørsel etter heldøgns
plasser reduseres

• Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret
• Innbyggerne har tilgang til mange ulike arenaer for fysisk 

og kulturell aktivitet og friluftsliv hele året
• Barn og unge opplever å ha tilbud som er aktuelle, inklu

derende og utfordrende, som gir livsglede og trivsel
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OVERORDNET MÅL:

Sikre inkluderende, rettferdig og god  
utdanning og fremme muligheten for livslang 
læring for alle

GOD 
UTDANNING4

KOMMUNENS ROLLE OG HANDLINGSROM
Kommunen har ansvar for å sikre at alle barn og unge har et 
trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Det 
må legges til rette for økt teknisk og yrkesfaglig opplæring 
lokalt gjennomtilstrekkelig antall lærlingeplasser.

Kommunen må ha fokus på samhandling mellom tjenes
tene (PPtjenesten, skolehelsetjeneste, barnevern mm) for 
å sikre helhetlige utdanningsløp, helsefremmende systemer 
og individuell oppfølging av hvert enkelt barn. Kommunen 
må ha fokus på livslang læring for alle deler av befolkningen, 
blant annet gjennom videreutvikling av bibliotekene.

GLOBALE DELMÅL
4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.a

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR ALLEREDE I DAG
Realfagskommune, Trivselslederordningen i skolen, Ung
domshuset Naper`n 1916, Sentralen i Andebu, kulturskole
tilbud, grunnskole for voksne, Den kulturelle skolesekken, 
Ung Kultur Møtes, Sommerles.

ANDRE SAMFUNNSAKTØRER SOM ALLEREDE BIDRAR  
TIL Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLET
• Vestfold fylkeskommune – videregående skole og Oppføl

gingstjenesten
• NAV og bedrifter som tilbyr arbeidsrettede tiltak og opp

læringstiltak
• Familievernkontoret (Bufetat)
• Sosiale entreprenører
• Frivillige lag og foreninger
• Bedrifter og organisasjoner som tilbyr lærlingeplasser og 

praksisplasser
• Media som kunnskapsleverandør
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UTFORDRINGER
• Frafall i videregående skole
• Mobbing i skolen
• Høy andel med vedtak om spesialundervisning
• Sammenheng i tjenestene knyttet til hver enkelt elev
• Sosiale og digitale mediers dominerende plass fører til 

kunnskapsfragmentering

MULIGHETER
• Realfagskommunesatsingen.
• Folkehelse og livsmestring kommer som nytt tverrfaglig 

tema i skolen (Fagfornyelsen)
• Ny skolestruktur 
• Utnytte fysiske og kulturelle møteplasser til å fremme 

livslang læring
• Mangfold i skoletilbud

MÅL 
• Grunnskolen skal bidra til at 85 prosent fullfører og består 

videregående skole
• Alle elever lærer å knekke lesekoden så tidlig som mulig 

og senest i løpet av 1. trinn
• Retten til et godt psykososialt lek og læringsmiljø 

 oppfylles
• Redusere andelen spesialundervisning
• Lik saksbehandlingstid for alle henviste saker
• Sikre at alle barnehager har felles standarder for kvalitet 

og at disse etterleves

• Øke barnehagedeltakelsen blant barn fra språklige og 
kulturelle minoriteter

• Flere elever i Sandefjordskolen får fordype seg i fag som 
næringslivet etterspør

• Bibliotekene styrker barn og unges læring
• Det jobbes tverrfaglig rundt hver enkelt elev for å sikre 

helhetlig opplæring og en god oppvekst
• Kommunen går foran som en aktiv lærebedrift
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OVERORDNET MÅL:

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle

KOMMUNENS ROLLE OG HANDLINGSROM
Kommunen er en stor arbeidsgiver med mer enn 5500 an
satte, dette skaper et handlingsrom for å øke sysselsetting, 
inkludere og bidra til anstendig arbeid for mange innbyggere. 
Kommunen er en viktig samarbeidspartner og tilrettelegger 
for næringsliv og kan således bidra både til økonomisk vekst 
og målet om full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
Kommunen bidrar også gjennom sine innkjøpsavtaler både 
til anstendig arbeid og økonomisk vekst i lokalt næringsliv.  
Kommunen har gode ordninger for lærlinger i samarbeid 
med videregående utdanning.
Helsetjenesten i kommunen, NAV, skole og voksenopplærin
gen bidrar også til dette målet ved å istandsette mennesker 
til å komme i arbeid

GLOBALE DELMÅL
8.3, 8.5, 8.6, 8.8

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR ALLEREDE I DAG
Gründeriet, Fønix, Medbyggerne, tilrettelegger for sosiale 
entreprenører, tilrettelegger for frivillige lag og foreninger 
som fremmer inkludering og mestring for alle, samarbeid 
med kriminalomsorgen, tilbyr unge sommerjobber.

ANDRE SAMFUNNSAKTØRER SOM ALLEREDE BIDRAR  
TIL Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLET
• Næringsliv/arbeidsgivere
• NAV og bedrifter som tilbyr arbeidsrettede tiltak
• Frivillige lag og foreninger
• Vestfold fylkeskommune (Videregående utdanning)
• Statlige aktører (skatt, politi, arbeidstilsynet)

ANSTENDIG ARBEID 
OG ØKONOMISK 
VEKST 

8
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UTFORDRINGER
• Relativt få unge voksne (2040 år) i befolkningen
• Høy andel unge uten jobb eller opplæringstilbud
• Mange personer med innvandrerbakgrunn står utenfor 

arbeidsmarkedet
• Høy andel lavinntektshusholdninger
• Relativt lavt utdanningsnivå blant befolkningen
• Arbeidstakere uten forankring i norske trygderettigheter
• Kjøp av svart arbeid
• Mangel på praksis og lærligplasser

MULIGHETER
• Et attraktivt næringsliv i vekst
• Attraktiv bostedskommune med strategisk beliggenhet i 

regionen
• Nytt InterCity jernbanetilbud
• Deltakelse i ERASMUS+ programmer i samarbeid med 

Vestfold fylkeskommune
• Samferdselsknutepunkt 
• Internasjonalt skoletilbud

MÅL 
• Sandefjord er en smart, innovativ og levende by med 

attraktivt nærings og arbeidsliv som gir trivsel og vekst 
for innbyggerne

• Sandefjord kommune er en foregangskommune når det 
gjelder sosialt entreprenørskap

• Det er flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad
• Alle i Sandefjord har anstendige arbeidsforhold og ingen 

jobber svart

• Sandefjord gir unge mulighet til å få erfaring fra arbeidsli
vet gjennom blant annet sommerjobb

• Norskkunnskapen blant fremmedspråklige er økt og 
styrkes kontinuerlig

• Andelen ansatte med nedsatt funksjonsevne i kommunale 
stillinger er økt
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OVERORDNET MÅL:

Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende 
og bærekraftig industrialisering og bidra til 
innovasjon

KOMMUNENS ROLLE OG HANDLINGSROM
Kommunen har et stort ansvar for å sikre infrastruktur lokalt 
som bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling av lokal
samfunn. Det vil bli behov for økt tilgang og tilrettelegging 
av informasjons og kommunikasjonsteknologi.  Skole og 
opplæringsarenaer bidrar til å ta i bruk digitale løsninger og 
stimulerer interesse for digitalisering, bærekraftig teknologi 
og utvikling. For å nå nullvekstmålet innen transport, skal 
det tilrettelegges for flere gang og sykkelveier, bedre kollek
tivtilbud og andre tiltak som fremmer miljøvennlig transport. 

GLOBALE DELMÅL
9.1, 9.4, 9.c

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR ALLEREDE I DAG
Bredbåndsutvikling, satsning på digitalisering (Digital Agen
da Norge), KommuneKari, Sentralen i Andebu – opplæring i 
digitale ferdigheter, Sykkelbyen Sandefjord, ulike bibliotek
tilbud.

ANDRE SAMFUNNSAKTØRER SOM ALLEREDE BIDRAR  
TIL Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLET
• Næringslivsaktører – med fokus på innovasjoner innenfor 

bærekraftig teknologi, infrastruktur og ressursforbruk 
• Vestfold klima og energiforum (Fylkesmannen i Vestfold)
• Frivillige lag og foreninger 
• Aktører innenfor høyere utdanning
• Fylkeskommunen med ansvar for vegnett og kollektivtra

fikk

INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR 9
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UTFORDRINGER
• Personvern og informasjonssikkerhet
• Digitale løsninger kan skape avstand til innbyggerne
• Sårbarhet i beredskap ved brudd i infrastruktur 
• Avstand og begrensende kommunikasjonsmuligheter til 

høgskolemiljø. Varierende digital kompetanse i befolknin
gen

MULIGHETER
• Næringslivet er igjen i vekst, har god lønnsomhet og man

ge nyetableringer. 
• Skolestrukturplan 
• Digitaliseringssatsingen og muligheter dette gir  innenfor 

velferdsteknologi, læring i skolen og forebyggende folke
helsearbeid 

• Smartbyprosjektet 
• Realfagskommune  

MÅL 
• Det er attraktivt for nye, grønne næringsaktører å etablere 

seg i Sandefjord.
• Digitalisering bidrar til innbyggerdialog, riktig bruk av vel

ferdsteknologi og ivaretar personsikkerhet og personvern
• Kommunen fremmer gründerskap, innovasjon og kompe

tanse

• Kommunen bruker anskaffelser som et verktøy for å 
styrke innovasjon

• I 2025 er andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og 
gange minst 50%. Av dette er sykkelandelen 10%. 

• Kommunen er en pådriver for god infrastruktur som vei, 
fly, tog, buss, ferger og bredbånd

• Det er utviklet flere møteplasser hvor kultur og kunnskap 
møtes
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OVERORDNET MÅL:

Redusere ulikhet i og mellom land

KOMMUNENS ROLLE OG HANDLINGSROM
Kommunen har virkemidler for å utjevne helseforskjeller 
knyttet til økonomiske og sosiale forhold. Det handler blant 
annet om myndiggjøring, inkludering i fellesskap, sikre 
boligtilbud til alle og gi tilgang på likeverdige kommunale 
tjenester uavhengig av sosioøkonomisk status, alder og et
nisitet. Sosial bærekraft, en av de tre dimensjonene innenfor 
bærekraftsbegrepet, handler nettopp om fordeling og lik 
tilgang til goder i befolkningen.

GLOBALE DELMÅL
10.1, 10.2, 10.3, 10.4

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR ALLEREDE I DAG
FellesForum, Nærdemokratiordningen, Opplevelseskort. 
Arbeid for å rekruttere flere barn i familier med innvandrer
bakgrunn til å starte i barnehage, Barneverntjenestens mott
aktjeneste for alle som ønsker å melde bekymring eller tren
ger råd og veiledning. Sanitetsforeningene og Egmontfondet 
samarbeider med helsesøstrene om økonomisk utjevnende 

tiltak, Åpen ishall, tilbud på bibliotekene, frivilligsentralene, 
Ungdomshuset Naper’n 1916.

ANDRE SAMFUNNSAKTØRER SOM ALLEREDE BIDRAR  
TIL Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLET
• Frivillige lag og foreninger
• Aktører innenfor høyere utdanning
• Næringsliv og arbeidsgivere
• Familievernkontoret (Bufetat)
• Vestfold fylkeskommune (tannhelse, videregående skole, 

oppfølgingstjenesten, transport m.m.)
• Nasjonale myndigheter gjennom statlige overføringer og 

økonomisk utjevnende virkemidler

MINDRE 
ULIKHET 10
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UTFORDRINGER
• Økende sosiale helseforskjeller
• Levekårsutfordringer, spesielt knyttet til barnefattigdom 

og utenforskap
• Ulikheter i digital kompetanse
• Bearbeiding av informasjon, redusert tillit til myndigheter 

og fagkompetanse («fake news» )
• Fragmenterte informasjonskanaler, vanskelig å orientere 

seg om tilbudene i kommunen
• Valgdeltakelsen er synkende

MULIGHETER
• Sikre folkehelseperspektivet inn i all kommunal planleg

ging 
• Fokus på universelle tiltak i barnehage og skole
• Videreutvikle potensialet som ligger i helsestasjons og 

skolehelsetjenestetilbudet med økt fokus på samhandlin
gen mellom tjenestene  

• Levekårskartlegging skal gjennomføres og gir mulighet 
for områdesatsinger

• Fokus på variasjon og fleksibilitet i boligtyper innenfor 
ulike områder

• Styrke nærdemokratiordningen
• Styrke samhandling mellom tjenestene
• Utarbeide oversikt over prosjekter og tiltak rettet mot 

barn og unge i ulike kommunalområder
• Kulturkort for ungdom
• Ivaretakelse av frivilligheten

MÅL 
• Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor 

alle samfunnsområder
• Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som 

ressurser for helse og trivsel
• Innbyggerne opplever trygghet og tilhørighet, og mulighe

ter til å bidra i samfunnet
• Kommunen jobber kontinuerlig for å redusere sosial 

ulikhet i helse
• Alle elever har et godt læringsmiljø med tilpasset hjelp for 

de som har behov for det
• Barn som lever under forhold som er til skade for deres 

helse og/eller utvikling, får riktig hjelp til rett tid

• Frivilligheten er viktige samarbeidspartnere for å sikre 
deltakelse, utvikling og mangfold i lokalmiljøene

• Sandefjord kommunes virksomheter sørger samlet for at 
behovet for språk og arbeidstreningsplasser sikres

• Kommunen har styrket rollen til frivillige lag og foreninger 
i inkluderingarbeidet, og sørget for at alle deltakere i 
introduksjonsprogrammet har tilbud om aktivitet gjennom 
den lokale frivilligheten

• Bosetting av flyktninger skjer i hele kommunen der det er 
tilrettelagt for kollektivtransport og skole/barnehagetilbud.

• Det er etablert frivilligsentraltilbud for innbyggere i hele 
kommunen
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OVERORDNET MÅL:

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, 
motstandsdyktige og bærekraftige

KOMMUNENS ROLLE OG HANDLINGSROM
Kommunen har mulighet til å skape attraktive tettsteder 
gjennom å ha fokus på allmenn tilgang til grunnleggende 
behov som bolig, inkluderende møteplasser, trygg transport 
og attraktive grøntområder. Kommunen har ansvar knyttet til 
integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging. 

Samfunnssikkerhet og beredskap sammen med barn 
og unges interesser, er prioriterte områder og skal ligge til 
grunn for all kommunal planlegging. 

Kommunen har nylig utarbeidet en egen kommunedel
plan for Klima og Energi der det er satt tydelige mål for mil
jø og klimaområdet. Det handler blant annet om å redusere 
klimagassutslipp, få en mer miljøvennlig energiomlegging og 
tilpasse oss klimaendringer med de virkemidler kommune
organisasjonen har til rådighet.

GLOBALE DELMÅL
11.1, 11.2 , 11.3, 11.6, 11.7, 11.a, 11.b

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR ALLEREDE I DAG
Nærdemokratiordning, dialogmøter med nærmiljøene våren 
2018, samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak 
mot rus og kriminalitet (SLT), Prosjekt helsefremmende 
nærmiljø, «De grønne turene», Høydeanalyse for Sandefjord 
sentrum, Fortettingsprinsipper for Stokke og for Sandefjord 
sentrum med omegn, Demensvennlig samfunn, ivaretakelse 
av parker, idrettsanlegg og gravplasser

ANDRE SAMFUNNSAKTØRER SOM ALLEREDE BIDRAR  
TIL Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLET
• Private boligutviklere
• Vestfold kollektivtrafikk (VKT) 
• Næringsutviklere og bedriftseiere gjennom lokalisering av 

arbeidsplasser
• Statlig forvaltning gjennom lokalisering av statlig virk

somhet
• Vestfold fylkeskommune gjennom regionale planer 
• Frivillige lag og foreninger 

BÆREKRAFTIGE 
BYER OG  
SAMFUNN 

11
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UTFORDRINGER
• Reisevaner bil – gå/sykle/kjøre kollektivt
• Varierende kollektivtilbud i deler av kommunen
• Varierende trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærnatur

terreng i deler av kommunen
• Utslipp fra vegtrafikk/personbil. 
• Klimatilpasning
• Inkludere ungdom som står utenfor arbeid, opplæringsløp 

og organisert aktivitet
• Store geografiske avstander mellom bosted og tjenester/

aktiviteter
• Stor variasjon i kompleksitet og tjenestetilbud i kommu

nens ulike steder og lokalmiljø
• Udekket behov for kommunale boenheter, spesielt leilig

heter egnet for mennesker med psykisk utviklingshem
ming, psykiske lidelser, rus og unge bostedsløse

• Fremtidig befolkningssammensetning med økt antall eldre
• Boligpriser 
• Netthandel og handel utenfor sentrum

MULIGHETER
• Tilstrekkelig kvalitet i fortettingsprosesser – alle tre 

bærekraftsdimensjonene må være tilstede og vurdert: 
sosialt, økonomisk og klima/miljø

• Helsekonsekvensutredninger i alle planer
• Nærdemokratiordningen
• Demokrati og medborgerskap som nytt tverrfaglig tema i 

skolen (Fagfornyelsen)
• Boligsosial handlingsplan
• Fremtidig befolkningssammensetning med økt antall 

eldre
• Kommunens myndighet knyttet til boligplanlegging gjen

nom Plan og bygningsloven
• Alternative gravplasser (navnet minnelund)
• Sikre attraktive fellesarealer i kystsonene, i byen og tett

stedene

MÅL 
• Nærdemokratiordningen gir muligheter for innflytelse på 

utviklingen i eget nærmiljø blant annet gjennom bruk av 
ulike metoder for utvikling

• Tilgang til grønnstruktur og områder for lek og rekreasjon 
med god kvalitet, sikres i fortettingsprosesser

• Kommunen legger til rette for sosiale møteplasser og til
gang til grøntarealer med fokus på inkludering, universell 
utforming, mestring og tilhørighet

• Kommunen har et mangfoldig kultur og fritidstilbud i 
samarbeid med frivillige lag/foreninger

• Kommunen søker å forhindre vold og seksuelle overgrep 
mot barn gjennom oppdatert kunnskap hos ansatte, sys
tematiske handlingsplaner og hensiktsmessig adferd

• Luftkvaliteten er på et nivå som ikke gir negative helseef
fekter

• Framtidsrettede klimatiltak vurderes i alle plan og byg
gesaker, og kommunen har nødvendig kunnskap, planer 
og beredskap for å begrense konsekvensene av klima
endringene

• Klimagassutslipp fra landbruksnæringen reduseres 
kontinuerlig

• Det jobbes systematisk med samfunnssikkerhet og be
redskap, i daglig drift og i alt utviklingsarbeid

• Kollektivtilbudet et bedret og det er sammenhengende 
turveier og sykkelstier

• Sentrumsstrukturen er styrket gjennom arbeid med steds
utvikling i lys av dimensjonene handel/kultur/utesteder

• Flere unge er bosatt sentralt 
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OVERORDNET MÅL:

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye 
(globale) partnerskap for bærekraftig utvikling

KOMMUNENS ROLLE OG HANDLINGSROM
For å nå FNs bærekraftsmål, er samarbeid helt nødvendig.
Det er avgjørende at kommunalområdene samhandler seg 
imellom. Vel så viktig er det at kommunen fasiliterer og 
tilrettelegger for samhandling med øvrig offentlig sektor, 
privat næringsliv, frivillighet og sivilsamfunn. 

GLOBALE DELMÅL
17.14, 17.17

EKSEMPLER PÅ HVA VI GJØR ALLEREDE I DAG
Dialogmøte om FNs bærekraftsmål med frivillig sektor, 
FellesForum, møter mellom Næringsforeningen, Sandefjord 
Byen vår, ordfører og rådmann, Program for folkehelse, 
oppfølging av Ungdataundersøkelsen, Frivilligsentralene, 
Kulturrådet, Idrettsrådet og nærdemokratiordningen. 

ANDRE SAMFUNNSAKTØRER SOM ALLEREDE BIDRAR  
TIL Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLET
• Alle 

SAMARBEID 
FOR Å NÅ 
MÅLENE 

17
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UTFORDRINGER
• Opplevd avstand mellom globale bærekraftsmål og lokale 

hverdagsutfordringer og  behov
• Samhandling på tvers av sektorer, kommunalområder og 

forvaltningsnivåer
• Interessekonflikter
• Sikre reell medvirkning og involvering av innbyggere og 

brukere av tjenestene

MULIGHETER
• Samskaping mellom ulike aktører kobler ressurser, kom

petanse og engasjement for å finne felles løsninger
• Ny kommuneplan løfter fram bærekraftsmålene og vil 

virke styrende for kommunal planlegging og samhandling 
i årene som kommer

• Rammebetingelser for lag og foreninger som gir forutsig
barhet over tid

• Arrangere folkemøter om sentrale tema

MÅL 
• I Sandefjord kommune jobber vi sammen for å nå framti

dige mål – med fokus på inkludering, samarbeid, trygghet 
og trivsel i hverdagen.

• Det er etablert dialogarena mellom kommunen som 
organisasjon og frivillige lag og foreninger med fokus på 
samskaping og informasjonsdeling

• Nettverk for samhandling på tvers av sektorer i kommu
neadministrasjonen er tatt i bruk

• Lokaldemokratiet er styrket
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6.8 OPPSUMMERING
Visjonen som er foreslått for Sandefjord kommune er 
Sammen framover. Hovedmål som skal bygge opp under 
dette er foreslått som «Sandefjord kommune har FNs bæ
rekraftsmål som retning for innbyggernes hverdag nå og i 
framtiden». 

De foreslåtte bærekraftsmålene danner grunnlag for 
tilstandsrapporten i kommunen – presentert i kapittel 4. 
Kunnskapen fra denne kartleggingen er videreført i dette 
kapittelet om kommunens overordnede samfunnsmål i be
skrivelsen av muligheter og utfordringer. 

Målene som er foreslått under hvert bærekraftsmål er 
forankret i kommunalområdenes mål for sin virksomhet. På 
denne måten synliggjøres kommunens rolle og handlings
rom som aktør for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. 

kommuneplan for sandefjord kommune 2019-2031 feb 19.indd   40 18.02.2019   15.15



SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2019–2031 41

kommuneplan for sandefjord kommune 2019-2031 feb 19.indd   41 18.02.2019   15.15



SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2019–203142

INNHOLD – AREALDEL

7 / GENERELL DEL ....................................................................................................................................................... 44
 7.1 Forholdet til eldre reguleringsplaner og andre planer ................................................................................. 44
 7.2 Plankravet ....................................................................................................................................................... 45
 7.3 Boligfortetting ................................................................................................................................................. 45
 7.4 Barn og unges interesser ............................................................................................................................... 48
 7.5 Risiko og sårbarhet ....................................................................................................................................... 49

8 / BEBYGGELSE OG ANLEGG ...................................................................................................................................... 50
 8.1 Boligbebyggelse .............................................................................................................................................. 50
 8.2 Fritidsbebyggelse ............................................................................................................................................ 54
 8.3 Sentrumsformål ............................................................................................................................................. 55
 8.4 Næring, Kontor og handel .............................................................................................................................. 55
 8.5 Offentlig eller privat tjenesteyting .................................................................................................................. 59
 8.6 Andre typer bebyggelse og anlegg ................................................................................................................. 60

9 / SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR ...................................................................................................... 62
 9.1 Vei .................................................................................................................................................................... 62
 9.2 Bane (InterCity) ............................................................................................................................................... 63
 9.3 Lufthavn .......................................................................................................................................................... 63

kommuneplan for sandefjord kommune 2019-2031 feb 19.indd   42 18.02.2019   15.15



SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2019–2031 43

 9.4 Havn................................................................................................................................................................. 64
 9.5 Hovednett for sykkel ....................................................................................................................................... 64
 9.6 Kollektivtransport ........................................................................................................................................... 64
 9.7 Øvrig samferdsel og teknisk infrastruktur .................................................................................................... 64

10 / GRØNNSTRUKTUR ................................................................................................................................................ 66
 10.1 Nye Temakart .................................................................................................................................................. 66
 10.2 Nye arealer og hensynssoner ........................................................................................................................ 66

11 / LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL .................................................................................................. 70
 11.1 Nye helårsboliger i LNF ................................................................................................................................. 70
 11.2 Eksisterende helårsboliger i LNF .................................................................................................................. 70
 11.3 Landbruk ......................................................................................................................................................... 70
 11.4 Jordvern .......................................................................................................................................................... 71

12 / BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE ...................................................... 72

13 / ØVRIGE TEMA I PLANPROGRAMMET ................................................................................................................... 74
 13.1 Råstoffutvinning/Mineralske ressurser ......................................................................................................... 74
 13.2 Massehåndtering ............................................................................................................................................ 74
 13.3 Gjenvinningsstasjon ........................................................................................................................................ 74
 13.4 Klima og energi ............................................................................................................................................... 75
 13.5 Klimatilpasning ............................................................................................................................................... 75
 13.6 Parkering ........................................................................................................................................................ 76
 13.7 Kulturminner, miljøer og landskap ............................................................................................................ 76
 13.8 Oppretting formålsgrenser............................................................................................................................. 78

kommuneplan for sandefjord kommune 2019-2031 feb 19.indd   43 18.02.2019   15.15



SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2019–203144

7 / GENERELL DEL

Ved varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet (desember 
2017) og offentlig ettersyn av planprogram, ble det opplyst at 
hovedmålsettingen med arealdelsarbeidet var å samordne 
eksisterende kommunedelplaner for Sandefjord, Andebu 
og Stokke. I varslingsbrev, annonse og omtale i Sandefjords 
blad ble grunneiere invitert til å komme med innspill til nye 
næringsarealer eller endret bruk (transformasjon) innenfor 
eksisterende næringområder. På bakgrunn av (1) kommune
planens stramme fremdriftsplan og (2) god boligreserve i de 
tre gamle kommuneplanene, ble det ikke etterspurt are
alinnspill innen øvrige byggeformål. 

Til tross for fokuset på samordning har det, som et ledd i 
arealdelsarbeidet, blitt utført en rekke delplaner, utrednin
ger, kartlegginger og vurderinger. Planprogrammet, som ble 
fastsatt av formannskapet 24.04.18, inneholder en fyldi
gere drøfting av dette, samt en oppgaveopplisting. Mange 
oppgaver er utført og vedtatt som egne saker underveis i 
planarbeidet. Andre dokumenter, slik som for eksempel 
nye temakart for støy, fare, friluftsliv, natur, landskap og 
landbruk, sendes på høring/offentlig ettersyn sammen med 
planforslaget. En komplett oversikt over høringsdokomenter 
og grunnlagsrapporter er tilgjengelig på  www.sandefjord.
kommune.no/kommuneplan

FNs bærekraftsmål, samt nasjonale, regionale og kom
munale føringer for arealdelsarbeidet er omtalt i kapittel 
2. Særlig viktige føringer og hensyn er tilstrebet videreført 
inn i kommunens vedtatte arealstrategier. Nevnte arealstra
tegier har hatt en særskilt betydning for vurderingene i og 
arbeidet med kommuneplanens arealdel. Videre har vedtatt 

planprogram og mottatte høringsuttalelser vært styrende 
for arbeidet. Alle innspill til varsel om oppstart og planpro
grammet har blitt gjenstand for vurdering. Det er laget et 
eget merknadsdokument med rådmannes kommentarer til 
hvordan merknadene er fulgt opp i planarbeidet. De politiske 
utvalgene og formannskapet har underveis fattet en rekke 
prosessledende vedtak relatert til de oppgavene som er 
opplistet i planprogrammet.

Når det gjelder arealinnspillene spesielt har de blitt 
vurdert i to omganger, først i forarbeidene til FSKsak 209/18 
(konsekvensutredning av arealinnspill), der alle mottatte 
innspill ble omtalt. I nevnte sak vedtok formannskapet å kon
sekvensutrede 33 arealinnspill. I tillegg har omdisponering 
av de kommunealeide arealene på Torp øst, et næringsom
råde på Borgeskogen, 4 mulige massedeponilokaliteter, 
4 boligområder og ett område for fritidsbebyggelse blitt 
konsekvensutredet før høring. Det ble også vedtatt å utrede 
konsekvenser for Sandefjord sentrum ved økning av han
delskvoten på Hegna og Pindsle. De foreslåtte arealbruk
sendringene er gjort på bakgrunn av konsekvensutredningen 
og formannskapets vedtak 12.02.19. 

Kapitteloppbygningen i arealdelen følger i hovedsak 
formålsinndelingen i plan og bygningsloven. Planbeskrivel
sen er oppdatert som følge av formannskapets vedtak ved 
førstegangsbehandling 12.02.19. 
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7.1 FORHOLDET TIL ELDRE REGULERINGSPLANER  
OG ANDRE PLANER
Som del av kommuneplanarbeidet er det foretatt en gjen
nomgang av kommunens eksisterende reguleringsplaner. 
Gjennomgangen er gjort for å ta stilling til hvilke planer som 
fortsatt skal gjelde og hvilke som på sikt kan oppheves. Ved 
gjennomgang er det vurdert at ca. 55 planer kan være aktu
elle å oppheve. Inntil planene er formelt opphevet, foreslås 
det at de overstyres av kommuneplanens bestemmelser. Det 
vises til opplisting i planbestemmelsene. 

Oppheving av reguleringsplaner skal behandles på 
samme måte som behandling av nye planer, jf. plan og 
bygningsloven § 1214. Det er i kommuneplanarbeidet ikke 
fremmet egen politisk sak om oppheving av planene. Det 
foreslås at dette gjøres i etapper og fremmes som separate 
politiske saker i etterkant. 

Kommuneplanen er og skal være en overordnet og grov
masket plan. Likevel har planens detaljeringsnivå økt over 
tid, som følge av overgang til digitale kartløsninger. I enkelte 
tilfeller er det elementer i de gamle planene som er vur
dert å være hensiktsmessig å overføre til kommuneplanens 
arealdel før planene formelt oppheves. Dette er hovedsakelig 
regulert grønnstruktur og lekeplasser. De arealene det gjel
der er opplistet i kapittel 10.

7.2 PLANKRAVET
Det er foreslått å videreføre at plankravet kun skal gjelde i 
formålene bebyggelse og anlegg samt samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur. Kravet gjelder i utgangspunktet alle 
søknadspliktige tiltak, men det er satt unntak til plankra
vet i 1.1.1. Unntakene er mye av de samme som ble vedtatt 
i forbindelse med samordningen av de tre kommunenes 
bestemmelser. Ulike hensyn må være ivaretatt før unntaket 
fra plankravet kan gis (se punkt 1.1.1 bokstavene a) til h). Det 
foreslås imidlertid følgende endringer:

Det foreslås at unntaket fra plankravet for boligutbygging 
skal gjelde for 6 boenheter for hele kommunen. Gjeldende 
bestemmelse gir unntak for 6 boenheter innenfor kommune
deplan for Sandefjord og for 4 boenheter innenfor Stokke og 

Andebu. Det foreslås en retningslinje som sier at kommunen 
likevel kan gi unntak fra plankravet for mer enn 6 boenheter 
dersom alt ligger til rette for det.

For fritidsbebyggelse foreslås det at plankravet endres 
slik at det inntreffer første nye fritidsbolig. Plankravet 
inntreffer imidlertid ikke ved riving og gjenoppbygging av 
eksisterende hytte.

For næringsbygg foreslås det at kravet inntreffer for be
byggelse over 1500 kvm. 

7.3 BOLIGFORTETTING
Fortettingsprosjektene øker i antall, særlig i Sandefjord sen
trum og i eksisterende boligområder rundt byen. Det er også 
flere fortettingsprosjekter i tettstedene Andebu og Stokke. 
Kommunen har manglet retningslinjer for fortetting i gjel
dende kommunedelplaner, men i arbeidet med ny kommu
neplan har det blitt jobbet mye med dette temaet. Følgende 
analyser/utredninger har blitt utarbeidet:

• Strategi og veiledning for fortetting i Sandefjord sentrum 
og sentrumsnære områder

• Prinsipplan for fortetting og sentrumsutvikling i Stokke 
tettsted

Forslaget til nye kommuneplanbestemmelser har blitt utar
beidet på bakgrunn av nevnte arbeider, som for øvrig sendes 
på høring sammen med kommuneplanforslaget. I tillegg på
går det et arbeid med byromsanalyse for Sandefjord sentrum 
(se omtale i kapittel 8.3).

7.3.1 Fortetting nær Sandefjord by 
I de senere år har det vært et betydelig utbyggingspress i 
randsonen til Sandefjord sentrum, hovedsakelig prosjekter 
der småhusbebyggelse ønskes erstattet med leilighets
bebyggelse. Økt tetthet i sentrumsnære områder gir store 
fordeler knyttet til arealforbruk, transport og byutvikling og 
er i tråd med kommunens vedtatte arealstrategier. Samtidig 
gir fortetting i etablerte boligområder utfordringer knyttet til 
eksempelvis bygningsmiljø, grønnstruktur og trafikk.
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Sentrum
Med sentrum menes det området som er vist med sentrums
formål på kommuneplankartet. Sentrum strekker seg fra 
Nybyen til Kilen. Sandefjord sentrum har i dag et betydelig 
fortettingspotensial som bør utnyttes, samtidig har ulike del
områder innenfor sentrum ulik tålegrense for utvikling/trans
formasjon. Fordelen med økt tetthet må mange steder veies 

opp mot hensynet til småbypreget og kulturminneverdier. Det 
er vedtatt (BYsak 21/16) at Dark arkitekters rapport om økte 
byggehøyder i sentrum skal legges til grunn for utviklingen og 
dette er fulgt opp i forslaget til nye bestemmelser og retnings
linjer. 5 områder innenfor sentrumssonen er utpekt som re
gionalt og nasjonalt viktige kulturmiljøer (se omtale i kapittel 
13.7). I disse områdene skal det utvises særlige hensyn.

Figur 5 – Forslag til avgrensning av indre sone for fortetting/«Gang-/sykkelbyen»
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Indre sone for fortetting (gang-/sykkelbyen)
Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer er endret 
vesentlig i forhold til fortetting. I forslaget til fortettings
strategi som nå foreligger foreslås det en avgrensning av 
en indre sone for fortetting (gang og sykkelbyen). Innenfor 
denne sonen foreslås det å prioritere økt tetthet kombinert 
med krav om tilpasning til eksisterende bebyggelse og 
landskap. Dette betyr ikke at det kan oppføres leilighetsbygg 
overalt innenfor sonen, men at det enkelte utbyggingsom
rådets tåleevne må prøves ut og at høy tetthet forutsetter 
at hensynet til viktige by og bokvaliteter avveies nøye. Krav 
til leke og uteoppholdsarealer er redusert i denne sonen, 
samtidig som de nye bestemmelsene/retningslinjene sikrer 

at bevaring av de mer tradisjonelle kvalitetene i områder 
med stort særpreg og viktige kvaliteter (harmonisering) 
vektlegges. To områder i indre by er utpekt som regionalt 
og nasjonalt viktige kulturmiljøer (se omtale i kapittel 13.7). 
I disse områdene skal det utvises særlige hensyn. Figur 
5 viser forslag til avgrensning av indre sone for fortetting. 
Endelig forslag til soneavgrensning bør avklares gjennom 
høring og videre arbeid. 

Ytre sone for fortetting
Med økende avstand til sentrum avtar fordelen med fortet
ting knyttet til transportbehov og sentrumsutvikling. I ytre by 
foreslås det derfor å tilrettelegge for mer skånsom fortet

Figur 6 – Asplan Viaks forslag til avgrensning for fortetting i og rundt Stokke tettsted
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ting, hovedsakelig i form av utfyllende småhusbebyggelse, 
såkalt «eplehagefortetting». I ytre by er forslaget til bestem
melser og retningslinjer i større grad innrettet med sikte på 
å bevare og forsterke eksisterende karakter og kvaliteter, 
enn å fremme fortetting. Formannskapet vedtok 12.02.19 
at maks tillatt grad av utnytting skal være 35% i ytre by og 
øvrige uregulerte boligområder i kommunen.

7.3.2 Fortetting i og rundt Stokke tettsted 
Stokke har de siste tiårene opplevd økt transformasjon nær 
og rundt sentrum, med økt boligtetthet og mer bymessig ka
rakter. Kommunestyret i Stokke vedtok at det skulle utarbei
des en prinsipplan for fortetting for å sikre Stokkes identitet 
som tettsted og gode bymessige kvaliteter og samtidig gi 
forutsigbarhet i forhold til utvikling. 

Asplan Viak AS har på oppdrag for kommunen utarbeidet 
nevnte prinsipplan som et ledd i kommuneplanarbeidet. I 
rapporten foreslås en inndeling av Stokke tettsted i småhus
områder, områder som ikke bør fortettes, områder som bør 
transformeres kvartalsvis, rene transformasjonsområder, 
samt viktig grønnstruktur (se figur 6). Rapportens anbefalin
ger er i hovedsak innarbeidet i forslaget til nytt plankart og 
bestemmelser, men det er ikke foretatt endringer i avgrens
ningen av sentrumsformålet nå.

Småhusfortetting
Viktige prinsipper ved småhusfortetting som foreslås fulgt 
opp i bestemmelser/retningslinjer:

• Rapporten anbefaler krav om regulering ved flere enn 3 
nye boliger, for å sikre blant annet bokvalitet, stedstilpas
ning, opparbeidelse/forbedring av eksisterende infra
struktur. Som følge av formannskapets vedtak 12.02.19 
antallet satt til 6 boenheter. 

• Krav til fortetting med samme type boliger tilpasset eksis
terende bebyggelsestruktur osv.

• Områdene der fortetting ikke anbefales legges inn som 
bestemmelsesområder i kommuneplanen med tilhørende 
bestemmelser som hindrer fortetting. 

Sentrumsutvikling og kvartalstransformasjon
Stokke har store transformasjonsområder på østsiden av 
jernbanen (Sentrum øst) og det forventes at sentrum vil vokse 
i denne retningen. Samtidig legges det til grunn at sen
trumsutviklingen fortsetter i dagens sentrumsområde vest for 
jernbanen. Det foreslås en kvartalsvis transformasjon (kvar
talsstruktur) av småhusområdet nord for Fredrik Stangs gate.

Viktige prinsipper som foreslås fulgt ved kvartalstransfor
masjon som bestemmelser/retningslinjer:

• Helhetlig planlegging (hensynsone) for å sikre gode 
byromskvaliteter med tilknytning til eksisterende bystruk
tur og viktige målpunkt. 

• Økt bruk av byggelinje som styringsverktøy for plassering 
av ny bebyggelse i forhold til det offentlige rommet, og for 
å sikre store sammenhengende felles friområder internt i 
kvartalet. 

• Krav om innganger fra offentlig gate, noe som aktiviserer 
både byggets fasade og det offentlige rommet foran. 

• Utformingskrav til balkonger av hensyn til gatemiljø.

7.3.3 Fortetting i Andebu sentrum 
Det er også naturlig å legge til rette for fortetting i og rundt 
Andebu sentrum. Det foreslås lagt en indre fortettingssone 
for boligbebyggelsen i nær tilknytning til sentrumsformålet i 
Andebu. Dette er områder som allerede i dag har relativt høy 
tetthet og innslag av leilighetsbygg. Områdene innenfor for
tettingssonen er gitt samme bestemmelser og retningslinjer 
som tilsvarende områder rundt Sandefjord sentrum. 

7.4 BARN OG UNGES INTERESSER
Plan og bygningsloven gir barn og unge en lovfestet rett til 
å bli hørt i all plan og byggesaksbehandling. Kommunen 
vil derfor organisere planprosesser slik at synspunkter som 
gjelder barn og unge som berørt part kommer fram, og at uli
ke grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. Riks
politiske retningslinjer for barn og unge skal legges til grunn 
for kommunens planlegging. Ved omdisponering av arealer 
som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 
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bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes erstatningsareal. 
Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, sosiale og 

kulturelle kvaliteter samsvarer med tilgjengelig kunnskap 
om barn og unges behov. Det skal tas spesielt hensyn til tra
fikksikker fremkomst, gang og sykkelforbindelser og gode 
og varierte aktivitetsområder. Hjertesoner søkes innføres 
som sikringstiltak ved alle kommunens skoler.

Viktig for barn og unges interesser er krav til leke og 
uteoppholdsareal og trafikksikkerhet. Temaene er omtalt i 
kapittel 8.1.4 og 9.7.  

7.5 RISIKO- OG SÅRBARHET
Som et ledd i kommuneplanarbeidet har det blitt utarbeidet 
nye temakart for støy og fare for hele den nye kommunen. 
Det var ulikheter og mangler i de tre gamle kommunenes 
temakart, slik at samordningen også har tilført ny kunnskap. 
I planarbeidet er det foretatt en vurdering av hvilke støy og 
faresoner som har blitt implementert som hensynssoner 
i planen og hvilke som kun skal vises på temakart. Begge 
deler er retningsgivende for kommunens saksbehandling. 

Følgende kart foreslås implementert som sikringssoner, 
støysoner og faresoner i kommuneplanen med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer, jf. PBL § 118 og 126: 

• Støysoner. Oppdaterte støysoner for hele den nye kommu
nen med støy fra fylkes, riks og europaveinettet, flyplass, 
jernbane, pukkverksdrift, skytebaner, motorsport mm.

• Faresone høyspenningsanlegg. Oppdaterte faresoner rundt 
høyspenningsnettet. Data er innhentet fra Skagerak nett. 

• Faresone ras og skred, kjente kvikkleiresoner, stein
sprang. Temakart for samfunnssikkerhet er oppgradert 
med nyeste data fra NVEs database.

• Sikringssone havnivåstigning (stomflo): Generelt storm
flonivå på 2,5 meter, tilsvarende dagens kommuneplaner 
i Sandefjord og Stokke. Spesielt bølgeutsatte områder har 
fått egne bestemmelser i tillegg. 

Følgende kart foreslås som temakart: 
• Flomfare fra elver og bekker. Kartet er basert på en grov 

analyse fra NVE på 500års flom i alle vassdrag med 
nedslagsfelt over 1 km2. NVE opplyser at dette kartet i 
stor grad vil samsvare med 200års flom med påslag for 
klimaendringer. 

• Flomveier. Karter viser flomveier, oppstuvingsområder 
ved flom mm. 

• Storulykkevirksomheter med tilhørende sikringssoner. 
Datagrunnlaget for disse sonene innhentet i samråd med 
beredskapsansvarlig i kommunen, og er basert på DSB’s 
regelverk for storulykkevirksomheter. 
 

Temakartene sendes på høring sammen med planforslaget 
og det vil forventelig bli noen endringer. Frem mot sluttbe
handling av kommuneplanen våren 2019 kan det bli aktuelt å 
foreta endringer i forhold til: 

• Kvikkleiresoner: BaneNor har utført et omfattende arbeid 
med kartlegging av kvikkleiresoner i de mulige jern
banetraseene, men resultatene er per dags dato ikke 
innrapportert i NVE’s database. Temakartet vil bli oppda
tert, dersom nye data er innrapportert før sluttføring av 
kommuneplanen. 

• Støysoner: I støysonekartet er det avdekket tre feil, knyttet 
til feil i datagrunnlag hos sektormyndighetene (SVV og 
BaneNor). Kommunen har bestilt endringer i støykartet 
av konsulent, men arbeidet avhenger av at sektormyn
dighetene retter feilene og gjør nye beregninger. Det er 
avdekket følgende feil:
• Vesterøyveien fra Industriveien til Vesterøya skole: 

Støysonen beregnet på feil trafikkdata (70.000 ÅDT mot 
riktig 7.000 ÅDT). Støysonen skal reduseres.

• Jernbanestrekningen fra Råstad stasjon – Sandefjord 
stasjon har avvikende støysoner i støykartet. Støysonen 
vil trolig øke noe i omfang.

• Nyåpnet veistrekning på Hasle/Nilsesvingen er ikke 
med i Støykartet. Trafikkdata mangler for riktig bereg
ning, men det foreligger støyberegninger i regulerings
saken. Disse legges inn inntil det er skaffet nødvendige 
trafikkdata. Gammel ringveitrasé tas ut av støykartet. 
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8 / BEBYGGELSE OG ANLEGG

Det skal etter pbl § 117 (punkt 1) avsettes arealer til bebyg
gelse og anlegg av forskjellig art. Arealer til bebyggelse og 
anlegg er det dominerende innslaget i arealbruken. Aktuelle 
underformål på kommuneplannivå er boligbebyggelse, fri
tidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, 
offentlig eller privat tjenesteyting, fritids og turistformål, 
råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre ty
per anlegg, uteoppholdsarealer og grav og urnelunder. Det 
er mulig å kombinere ulike formål for bebyggelse og anlegg 
både på kommuneplan og reguleringsplannivå.  

8.1 BOLIGBEBYGGELSE

8.1.1 Boligbehovskartlegging
I 2019 forventes det at Sandefjord kommune har ca. 63 250 
innbyggere. Befolkningsdata fra statistisk sentralbyrå viser 
at innbyggerantallet i den nye kommunen har økt med noe 
i overkant av 1% årlig de siste 10 år. Veksten kan karakte
riseres som nokså stabil, med et spenn på mellom 0,7% 
og 1,35% i nevnte periode. Dersom man legger til grunn en 
fortsatt vekst på 1% vil det bety en innbyggerøkning på ca. 
8 000 personer i kommuneplanperioden 2019 – 2031. Med 2 
personer i gjennomsnitt pr. bolig gir dette et anslått bygge
behov på 4 000 boenheter i perioden.

Boligreserven i de tre kommunedelplanene er kartlagt 
og beregnet til ca. 7 000 enheter, medregnet kjente fortet
tingsprosjekter og utviklingstomter. Av disse forventes ca. 4 
500 realisert i perioden. Beregningene viser at kommunen i 
utgangspunktet har tilstrekkelige boligreserver i gjeldende 

kommunedelplaner, men i henhold til planprogrammets 
kapittel 3.5 er det handlingsrom til å gjøre arealjusteringer, i 
tråd med kommunens nye mål og strategier.

Det har blitt foretatt følgende 3 kartlegginger av eksis
terende boligreserve, jf. FSKsak 112/18, 113/18 og 196/18:

A. Hvilke områder med boligformål ligger på dyrka/dyrkbar 
mark?

B. Hva er status for utvikling av det enkelte areal (regule
ringsstatus, realiserbarhet)

C. Boligarealenes sentralitet i forhold til eksisterende byer, 
tettsteder og lokalsamfunn.

Kodal og Fossnes/Arnadal peker seg ut som to områder med 
særlig store boligreserver i forhold til forventet befolknings
vekst i perioden. I Kodal er det ca. 8 ganger mer areal enn 
det antas å bli behov for i perioden. I Fossnes/Arnadal er det 
ca. 10 ganger mer areal enn det antas å være behov for. 

8.1.2 Dyrka mark i boligområder
I FSKsak 209/18 ble det fattet følgende vedtak (utdrag):  

Det innarbeides endringer, i kart og/eller bestemmelser 
i forslaget til ny kommuneplan, som har til hensikt å hindre 
at det igangsettes planlegging og/eller utbygging av områder 
avsatt til boligformål som ligger på dyrka mark i neste planpe-
riode. Dette skal ikke gjelde for områder som ligger på dyrkbar 
mark. 

Ut over de justeringene som fremgår av neste kapittel 
foreslås det ikke omdisponeringer av boligareal til LNFfor
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mål på bakgrunn av vedtaket, men det er innarbeidet en ret
ningslinje som sier at ubygging på uregulerte boligområder 
på dyrka mark skal unngås. Kommuneplanens bestemmel
ser er retningsgivende ved regulering. I tilfeller hvor mindre 
arealer med dyrket mark som er lite drivverdige omfattes av 
en større boligregulering bør det foretas en skjønnsmessig 
vurdering.  

8.1.3 Arealjusteringer
De vanligste formene for boligutvikling er transforma
sjonsprosjekter, fortettingsplaner og boligfeltutbygginger. 
Innenfor sentrumsformålene, der vi finner de fleste trans
formasjonsprosjektene, vil det ikke være aktuelt å foreta 
arealomdisponeringer. Det er ønskelig at fortettingsprosjek
tene (som kan forstås som bedre arealutnyttelse innenfor 
områder med eksisterende boligbebyggelse) vurderes opp 
mot de nye kommuneplanbestemmelsene for fortetting 
(se omtale i kapittel 7.3). Slik sett er det arealer innenfor 
kategorien «boligfeltutbygginger» som det er mest aktuelt å 
vurdere vekslet ut mot nye boligarealer. 

Planprogrammet åpner for å foreta justeringer i kommu
nens boligreserve. På bakgrunn av tidligere nevnte kartleg
ginger av boligreserven kom rådmannen med et forslag til 
«utvekslingsarealer» i FSKsak 224/18. Følgende nåværende 
arealer til boligbebyggelse foreslås omdisponert til LNFfor
mål: 

Nr Gnr/bnr Område Antall boliger (ca.)

1 Del av 35/1 og 2 Hunsrødstubben Ca. 35

2 Del av 454/2 Kleppan Ca. 5

3 439/46, 47 og 48 Feen, LNF-B 1 (ikke bygget)

4 Del av 557/1 og 501/14 Østre Gryte Ca. 120

5 548/59 Stubberudåsen 
(Pikås)

Ca. 75

7 Del av 309/1 Tollehaugveien Ca. 20

8 41/633 Mellom Raveien 
og Sfj.veien

Ca. 10

Sum Ca. 270 boliger

Tabell 4 - Boligarealer i nåværende kommunedelplaner som foreslås omdis-

ponert til LNF-formål

Ut over de arealer som ble omtalt i FSKsak 224/18 foreslås 
også et lite areal (ca. 4,5 daa) mellom Raveien og Sande
fjordsveien omdisponert til LNF. Dette arealet, som ligger 
på dyrka mark, er forsøkt utviklet men mangler akseptabel 
adkomst. 

Huken øst, et fremtidig boligfelt nord for Kodal (ca. 100 
boliger), ble omtalt i ovennevnte sak som et aktuelt område å 
ta ut. Arealet har imidlertid kun ligget inne som boligområde 
i kommuneplanen i 4 år. Prosjektet vil dra nytte av fremdrift 
i regulering av kommunens arealer på Rismyhr/Huken (se 
vurderinger i kapittel 8.1.5). 

Kommunen har mottatt 37 innspill om omdisponering av 
areal til boligformål pluss 4 innspill til kombinerte formål 
som også har blitt vurdert som boliginnspill. Kommunen 
har utarbeidet et digitalt kart som viser arealinnspillene. 
Som følge av vedtak i FSKsak 209/18 har 19 innspill blitt 
konsekvensutredet med tanke på mulig omdisponering til 
boligbebyggelse. På bakgrunn av konsekvensutredningene 
foreslås følgende omdisponeringer til boligbebyggelse eller 
kombinerte formål som inkluderer bolig:
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Nr Gnr/bnr Område Arealstørrelse Tetthet Antall 
boliger 
(ca.)

1 41/16 B06 -  
Modalveien

Ca. 4 daa 6 pr. daa 25

2 47/103 B10 -  
Åliveien

Ca. 2,5 daa 
(ubebygd del)

2 pr. daa 5

3 23/9 B18 –  
Paradis-
skogen

Ca. 4 daa 2 pr. daa 8

34 83/227 B30 –  
Helgerød-
veien 109

Ca. 10,5 daa 4 pr. daa 40

5 273/2, 
44

B34 – 
Heimdalå-
sen

Ca. 38 daa 1 pr. daa 35

6 117/1 B36 –  
Hystad

Ca. 4 daa 2,5 pr. 
daa

10

7 Del av 
43/13

B37 –  
Knatten

Ca. 5 daa 2 pr. daa 10

48 128/29 
m.fl.

K02 –  
Ranvik 
brygge

Ca. 22 daa Høy, flere 
formål

100

9 112/529 
m.fl.

K03 – 
Framnes

Ca. 80 daa Høy, flere 
formål

200

Sum Ca. 430

Tabell 5 - Arealer som foreslås omdisponert til boligformål eller kombinerte 

formål inkl. bolig

De arealene som foreslås omdisponert etter konsekvensu
tredning samsvarer godt med kommunens arealstrategier og 
langsiktig utbyggingsgrense i kommuneplanen/RPBA. Når 
det gjelder område B06 – Modalveien er det gjort et fratrekk 
for 2,3 dekar dyrka mark innenfor innspillsområdet. Område 
B06, B10, B30, B34, B36 og B37 foreslås omdisponert fra 
LNF. Når det gjelder B18 – Paradisskogen/Hørdal så foreslås 
det både å omgjøre et lite LNFareal til boligformål og å 
omgjøre et areal med boligformål (kulturminne) til LNF.

Arealene på Ranvik brygge og Framnes foreslås omdis
ponert fra næring til kombinerte bygge og anleggsformål 
(næring, kontor, off./priv. tjenesteyting, og bolig). På dis
se sentrumsnære områdene bør det legges til grunn høy 
arealutnyttelse. Ut i fra innspillene er det ikke klart hvor stor 
del av arealene som er tiltenkt boliger, og kommunen må ta 
stilling til dette ved regulering. Boligantallet som fremgår av 
tabellen over er således kun et anslag ut i fra hva som kan 
være et realistisk byggepotensiale i denne planperioden.

For å sikre et visst trykk på utvikling av de arealene som 
er/blir avsatt til boligformål foreslås det nå en planretnings
linje der det gis en utviklingsfrist:

Kommunestyret vil, i forbindelse med rullering av arealdelen, 
vurdere å tilbakeføre byggeområder til tidligere arealformål 
dersom det ikke er igangsatt reguleringsplanarbeid på området 
innen åtte år fra dato byggeområdet ble lagt inn i kommunepla-
nens arealdel.

Øvrige 10 områder som ble konsekvensutredet foreslås ikke 
omdisponert med følgende begrunnelse:
• B05 – Krokenveien vest, oppnår mange gode verdier i kon

sekvensutredningen, men området er stort med tanke på 
justeringer i boligreserven og omdisponering bør vurderes 
nærmere ved neste kommuneplanrullering.

• B07 – Gloveveien/Øvre Hasle, B23 – Frydenbergveien 
39 og B24 – Ragnhildrødveien vest, valgt bort fordi de 
ligger på dyrka mark og omfattes av vedtaket i FSKsak 
209/18.

• B09 – Sandkollen oppnår middels verdi i konsekvensu
tredningen, men har utfordringer i forhold til adkomst og 
ligger innenfor en hensynsone for friluftsliv.

• B16 – Fevangstien oppnår middels verdi i konsekvens
utredningen. Området grenser inntil dyrka mark på tre 
sider, noe som betyr at en vesentlig del av arealet vil 
omfattes av byggegrensen på 10 meter. 

• B18 – Paradisskogen/Hørdal oppnår middels verdi i kon
sekvensutredningen. Nærhet til byrka mark (byggegrense 
10 meter) og lite sentral beliggenhet i forhold til eksis
terende by og tettsteder trekker ned i vurderingen. 

kommuneplan for sandefjord kommune 2019-2031 feb 19.indd   52 18.02.2019   15.15



SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2019–2031 53

• B20 – Kodalveien/Rismyhr syd oppnår middels verdi i 
konsekvensutredningen. Området er stort og kommunen 
har allerede en stor boligreserve i Kodal. I tillegg er den 
langsiktige utviklingsgrensen i Kodal (se omtale i kapittel 
8.1.6) utpekt til området øst for Rismyr/Huken (nord for 
Kodal sentrum).   

• B21 – Magasinveien/Solnes anbefales ikke fordi boligut
vikling på denne eiendommen, som grenser opp til Mel
somvik kornsilo, potenselt vil komme i konflikt med denne 
næringsvirksomheten (støy og støvplager etc.). Eiendom
men ligger også et stykke syd for eksisterende boligfelter 
i og rundt Melsomvik.

• B28 – Sjuestokk oppnår middels verdi i konsekvensu
tredningen. Selv om arealet vil være en naturlig utvidelse 
av eksisterende boligområde på Sjuestokk, er området 
relativt perifert og vil være svært bilbasert. 

• B29 – Blåsteinveien/Gjekstad oppnår middels verdi i kon
sekvensutredningen. Boligklyngen har utviklet seg over 
tid i et LNFområde. Arealet ligger relativt tett på dyrka 
mark og det er registrert truede arter innenfor området. 
Boligbygging bør vurderes som enkeltsøknader om nye 
boliger i LNF, jf. vurdering i kapittel 11.1. 

• B31 – Gryte syd oppnår lave verdier i konsekvensutrednin
gen. I tillegg har kommunen allerede en stor boligreserve 
I Fossnes/Arnadal.

• B35 – Øvre Gokstad ble vedtatt utredet ved hovedutvalg 
for miljø og plansakers behandling av kommuneplan
forslaget. Formannskapet vedtok 12.02.19 å ikke medta 
dette arealet i høringsforslaget.   

8.1.4 Leke- og uteoppholdsarealer
Bestemmelser og retningslinjer for leke og uteoppholdsa
realer har blitt endret. Et nytt hovedgrep er å knytte kra
vene opp til den nye soneinndelingen (sentrum, innenfor 
fortettingssone og utenfor fortettingssone) i Sandefjord og 
Andebu, jf. kapittel 7.3, i stedet for til boligtyper. I Stokke er 
det en litt annen inndeling med hensynssoner og bestem
melsesområder, jf. kapittel 7.3. 

Forslaget innebærer at det legges til rette for økt fortet

ting innenfor fortettingssonen som følge av mindre strenge 
arealkrav til leke og uteopphold. Utenfor fortettingssonen 
er endringene mindre, men bestemmelsene/retningslinjene 
er supplert med mer detaljerte krav om estetikk og tilpas
ning til eksisterende bebyggelse, som kommunen mener vil 
sikre en mer forutsigbar fortetting med bedre tilpasning til 
omgivelsene enn tidligere.

8.1.5 Områdeplanlegging
Det er lagt inn hensynssoner for felles planlegging (gjen
nomføringssone jf. PBL § 118) på flere arealer der kom
munen mener at utviklingen bør skje etter en samlet plan. 
Dette gjelder Høgenhall, Sentrum øst Stokke, Gåsøveien/
Storevar og Store Bergan. Det er også foreslått hensyns
sone felles plan på Pindsle næringsområde. Eksisterende 
hensynssoner på Åsen hyttefelt og Langbrekke/Holt i Ande
bu videreføres. På Håsken foreslås det å ta ut eksisterende 
hensynssone. 

Når det gjelder Rismyr/Hukenfeltet i Kodal ble det ved 
sluttbehandling i kommunestyret i Andebu i 2014 foreslått 
å legge inn ytterligere arealer i planen, noe som krever nytt 
offentlig ettersyn. Saken ble imidlertid aldri lagt ut til nytt 
offentlig ettersyn, og planen er følgelig ikke vedtatt. I sak 
044/16 i Andebu kommunestyre fikk administrasjonen i 
oppdrag å gjøre nye vurderinger i forhold til tomtestørrelser, 
utnyttelsesgrad, kostnadsanalyse, etappevis utbygging og 
knytte veistruktur sammen med fremtidige boligområder i 
øst. Administrasjonen planlegger å starte opp arbeidet igjen i 
løpet av høsten 2019. 

Høgenhall
På Høgenhall ble det i 2014 varslet oppstart av planarbeid og 
det har blitt laget en mulighetsstudie/forprosjekt. Adminis
trasjonen planlegger å ta opp igjen arbeidet med område
planen så snart forslaget til ny kommuneplan er lagt ut på 
offentlig ettersyn. Siden det er en god stund siden oppstart 
av planarbeid ble varslet bør oppstart varsles på nytt. 
Hensynssonen er endret slik at den nå følger det varslede 
planområdet. 
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Sentrum øst, Stokke
Stokke kommune gjennomførte et paralleloppdrag for ut
vikling av Sentrum østområdet. Det ligger allerede hen
synssone over dette arealet i gjeldende kommunedelplan 
for Stokke. Det foretas ingen endringer på avgrensningen, 
men type hensynssone endres til gjennomføringssone for 
felles planlegging (H810). For øvrig ligger området innenfor 
Bane NORs utredningskorridor og planarbeidet er satt i 
bero i påvente av nødvendige avklaringer i planarbeidet for 
InterCityutbyggingen.

Gåsøveien/Storevar
Område ved Gåsøveien/Storevar ble omdisponert til bolig i 
forrige kommuneplanrullering i Stokke. Det er to grunnei
ere innenfor området, og det foreslås en hensynssone med 
krav om felles planlegging. Dette viderefører hensikten til 
kommundelplanen for Stokke der et slikt krav var fremsatt i 
bestemmelsene.

Store Bergan
På Store Bergan ble det omdisponert store arealer til bo
ligformål i 2014. Vesentlige infrastrukturoppgraderinger er 
nødvendig for å utvikle arealene på en fornuftig måte. Det 
er mange grunneiere innenfor området og fra kommunens 
side er det ønskelig at infrastruktur og overordnet grønn
struktur og plassering av boligfelt vurderes på områdeni
vå før det tillates detaljregulering av boligfeltene. Det er 
sannsynlig at planarbeidet blir satt i bero som følge av den 
nye bestemmelsen om «frys» i utbygging på dyrka mark. 
Det foreslås likevel å legge hensynssone felles planlegging 
over arealene. 

8.1.6 Endringer i langsiktig utbyggingsgrense (LUG)
Kommuneplanen har en langsiktig utbyggingsgrense (her
etter LUG) med tanke på fremtidig boligutvikling i perioden 
frem mot 2040, som er planleggingshorisonten i regional 
plan for bærekraftig arealpoltikk (RPBA). I kommunen
delplanene for Andebu og Sandefjord er det angitt en slik 
utviklingsgrense, men i Stokke ble denne grensen ikke 

endelig avklart ved siste rullering. I planforsalget foreslås 
det derfor en LUG rundt Stokke sentrum og på Borgeskogen, 
jf. figur 7. 

Ny LUG rundt Stokke omslutter boligområdene på Boke
moa, bolig/næringsområdene på Sundland, Stokke nord og 

5

5

Figur 7 – Langsiktig utviklingsgrense i Stokke og Borgeskogen.
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øst. Syd for Stokke trekkes LUG rundt det fremtidige bolig
feltet på Bredholt og vil potensielt muliggjøre en fremtidig 
boligutvikling i denne retningen. På Borgeskogen utvides 
grensen til å omslutte byggeområdene. 

For følgende nye områder justeres LUG som følge av 
forslaget: B06 – Modalveien, B30 – Helgerødveien 109, B36 – 
Hystad og B37 – Knatten. 

8.2 FRITIDSBEBYGGELSE
I henhold til planprogrammet ble det ikke bedt om innspill 
til nye områder for fritidsbebyggelse. 7 arealinnspill ble 
mottatt og formannskapet vedtok i sak 209/18 at innspill F03 
– Sundeskogen og F05 – Hagaløkka skulle konsekvensutredes. 
F06 – Østre Nes har også blitt konsekvensutredet som følge 
av vedtak ved førstegangsbehandling.

Konsekvensutredningene viser at de tre innspillene har 
mange gode kvaliteter. Alle innspillene innebærer relativt få 
nye hytter (ca. 5 + 5 + 3), har en naturlig tilknytning til om
sluttende hyttefelt og muliggjør opparbeiding av både felles 
grønnstruktur og stiforbindelser som også kan få en verdi for 
eksisterende hytter i nærområdene. De tre områdene fore
slås nå omdisponert fra LNF til fremtidig fritidsbebyggelse.

Fortetting innenfor eksisterende byggeområder bør 
fortrinnsvis skje etter en samlet plan. Det er plankrav ved 
oppføring av nye fritidsboliger.

8.3 SENTRUMSFORMÅL
Sentrumsformålet innebefatter de fleste formål, slik som 
forretning, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/
overnatting med mer. I Sandefjord kommune er følgende 
syv steder definert som by (Sandefjord), tettsteder (Stokke 
og Andebu) og lokalsamfunn (Kodal, Høyjord, Melsomvik og 
Fossnes/Arnadal), jf. vedtak i FSKsak 225/18. I kommune
planforslaget foreslås det at sentrumsformålet beholdes i 
Sandefjord, Stokke, Andebu og Kodal. 

Sandefjord sentrum
Det foreslås ikke endringer i avgrensningen av sentrumsfor
målet i Sandefjord, med unntak av et areal til ny bydelspark 

i Kilen som foreslås omdisponert til grønnstruktur i henhold 
til mulighetsstudie for sjøfronten i Sandefjord. 

Det pågår et utredningsarbeid knyttet til byrom og leke
plasser i Sandefjord sentrum (byromsanalyse/områdemo
dell). Hovedformålet med arbeidet er å vurdere om en større 
del av kravet til leke og uteoppholdsareal ved boligbygging 
i sentrum kan løses som et offentlig/privat samarbeid om 
opparbeiding og videreutvikling av byrom og lekeplasser. 
Arbeidet er ikke ferdigstilt, men det er foreslått at følgende 
byrom kan omfattes av ordningen: 

• Lekeplass ved Flors gate/Schanches gate
• Park på Aagaards plass
• Oppgraderinger i Badeparken
• Ny bydelspark i Kilen
• Flere mindre eksisterende byrom

Andebu sentrum
Et innspill om endret avgrensning av sentrumsområdet i An
debu har blitt konsekvensutredet og alternative inndelinger 
har blitt vurdert. Det foreslås likevel ingen endringer i av
grensningen av sentrumsformålet i Andebu nå, ettersom det 
anses som mer hensiktsmessig å vurdere en bedre arronde
ring av eksisterende sentrumsarealer. Som en oppfølging av 
kommuneplanarbeidet kan det bli aktuelt å gjennomføre en 
mulighetsstudie for Andebu sentrum. 

Skisseplan Andebu sentrum (sentrumsjordet)
Avsetting fra tidligere Andebu kommune til utvikling av Sen
trumsjordet følges opp i tråd med vedtak i FSKsak 036/18. 
Asplan Viak AS er engasjert til å utarbeide en skisseplan med 
vekt på at området skal framstå parkmessig og i harmoni 
med sine omgivelser. Det er fokus på egenorganisert aktivitet 
og sosiale møteplasser. Trafikksikkerhet vurderes. Spesielt er 
barn og unge vektlagt, men alle mennesker med ulike grader 
funksjonsnivå skal ha et tilbud. Planen legges fram til politisk 
gjennomgang før nyttår, og det tas sikte på igangsetting av 
tiltak så raskt det lar seg gjøre våren 2019, forutsatt positiv 
politisk behandling. Lokal medvirkning er ivaretatt. 
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Sentrumsjordet foreslås omdisponert fra offentlig/privat 
tjenesteyting til fremtidig grønnstruktur, med hjemmel i 
FSKsak 036/18. 

Øvrige endringer/opprettinger
Det foreslås ikke endringer på avgrensningen av sentrums
formålet i Stokke sentrum. I Melsomvik og Fossnes/Arnadal 
foreslås sentrumsformålet erstattet med andre formål, 
hovedsakelig bolig og off./priv. tjenesteyting. Det samme 
gjelder flere enkelteiendommer (tidligere landhandlere og 
lignende) i tidligere Andebu kommune (på Gravdal, Tolsrød, 
Høyjord vestre og Heimdal/Høyjord østre), som også foreslås 
omdisponert til boligformål.  

Ønskede funksjoner innenfor de tre tettstedene Melsom
vik, Fossnes/Arnadal og Høyjord, som ikke får sentrums
formål, vurderes dekket av mulighetsrommet innenfor 
bestemmelsenes § 2.2, som muliggjør etablering av lokal 
næringsvirksomhet (nærbutikk, kiosk, tjenesteyting etc.) 
innenfor boligområdene, i tråd med gjeldende praksis.  

8.4 NÆRING, KONTOR OG HANDEL
Sandefjord kommune har en uttalt målsetting om å være en 
meget attraktiv kommune for næringslivet, og kommunens 
vedtatte strategiske næringsplan skal stimulere til dette. 
Arbeidsplassenes lokalisering påvirker verdiskapningen i 
næringslivet, men også innbyggernes folkehelse, transport
behov og klimagassutslipp.

Ved varsel om oppstart av planarbeid ba kommunen om 
innspill til nye næringsarealer eller endret bruk (transfor
masjon) innenfor eksisterende næringsområder. Kommunen 
mottok 16 innspill til nye næringsarealer og 3 innspill om 
nye områder for handel eller transformasjon av eksisterende 
industri/lagervirksomheter. I tillegg er det mottatt 5 inn
spill om kombinerte formål, hvorav noen av disse omfattet 
næring, mens andre åpner for boligutvikling av eksisterende 
næringsarealer. 

Strategisk næringsplan, Næringsutredning (Rambøll 
2018), Handelsanalyse (InsightOne 2018) og kommunens 
vedtatte arealstrategier har vært førende i vurderingene av 

arealinnspillene og kommuneplanarbeidet for øvrig. Viktige 
tema ved denne rulleringen har vært:

• Kartlegging av arealbehov. Behov for nytt areal kontra 
transformasjon innenfor eksisterende næringsområder. 

• Vurdering av behovet for formålspresiseringer i eksis
terende næringsområder.

• Lokalisering av kontorarbeidsplasser og differensiering av 
næringstyper i eksisterende næringsområder. 

• Vurdering av økt handelsareal i utvalgte områder utenfor 
sentrumsområdene.

• Arealbruk på Torp/Torp øst.  

Næringsutredning
Rambøll Norge AS har gjennomført en næringsutredning 
som inkluderer en kartlegging av gjenværende utbyggings
potensial i eksisterende næringsområder. Kartleggingen 
viser at det er et vekstpotensial innenfor eksisterende 
områder. Det er næringsreserver på Sukkeskogen, Hau
ganområdet, Borgeskogen, Fokserød vest, Kullerød syd, 
Skolmerød og Danebuåsen. På Pindsle og Hegna er det 
transformasjonspotensiale, og på sistnevnte område er det 
en vedtatt reguleringsplan som muliggjør en vesentlig bedre 
arealutnyttelse. Rambølls utredning viser videre at det i 
sentrumsområdene er et betydelig utviklingspotensiale for 
næringsutvikling. Sandefjord sentrum har en gjennomsnitt
lig områdeutnyttelse innenfor 5minuttersbyen på ca. 36%. 
Til sammenligning har Hamar ca. 90% tetthet i bykjernen og 
Skien ca. 75%. 

Rambøll anbefaler i sin rapport en satsning på kontorer 
og tjenesteyting i sentrum og randsonen av sentrum. Områ
der langs E18 har bedre tilgang til den regionale transpor
tinfrastrukturen, og Rambøll mener at disse områdene er 
egnet for distribusjon, logistikk, industri, lager, med tilhø
rende virksomhet. Rambøll anbefaler at handelsvirksomhet 
lokaliseres til sentrumsområdene.

Strategisk næringplan 
Strategisk næringsplan for Sandefjord kommune ble vedtatt 
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i KSTsak 089/18. Planen har, som et av 5 mål, at Sandefjord 
skal skape regionens mest attraktive arealer for næring. 
Strategiske grep for å nå dette delmålet er:

• Sandefjord sentrum og området TorpFokserød er de to 
viktigste enkeltområdene for næringsutvikling i Sande
fjord kommune.

• Kommunen må ha tilstrekkelige næringsarealer som er 
ferdig regulert og riktig regulert, og som oppfyller behove
ne til et bredt spekter av næringsvirksomheter.

• Utvikle Fokserød Vest til et næringsområde med størst 
mulig attraktivitet.

• Lage en helhetlig plan for utviklingen av området 
TorpFokserød, med sikte på å utvikle Vestfoldregionens 
mest attraktive næringsområde.

• Bidra til å fylle opp og videreutvikle viktige næringsområ
der i alle de tre tidligere kommunene, som Borgeskogen, 
Kullerød, Skolmar, Danebu, Sundland og Haugan.

• Kommunen skal være initiativtaker og pådriver der 
kommunen allerede er involvert i områder. Dette skjer 
gjennom å ta en aktiv rolle som grunneier.

• Kommunen skal være pådriver for gode løsninger for vei, 
jernbane, kollektivtrafikk, bredbåndsdekning, ladepunkter 
for elbil, fyllestasjoner for biogass mv.

• Tilrettelegge for nye næringer. Særlig gjelder dette data
lagring.

8.4.1 Nye næringsområder
Formannskapet vedtok i sak 209/18 å konsekvensutrede 7 
arealinnspill med tanke på mulig omdisponering til nærings
formål. I tillegg har omdisponering av kommunens arealer 
på Torp øst blitt utredet. På Ranvik brygge og Framnes åpner 
planforslaget for en utvikling i retning av mer boligbebyggel
se, jf. kap. 8.1.3. På bakgrunn av konsekvensutredningene 
foreslår kommunen å omdisponere følgende arealer til næ
ringsformål eller kombinerte formål som inkluderer næring 
eller kontor:

Nr Gnr/Bnr Område Antall daa

1 59/9, 461/19 N18 – Torp øst Ca. 2 215 

2 504/2 m.fl. N13 – Borgeskogen øst Ca. 110

3 Del av 464/16 Del av N16 – Tassebekk øst Ca. 5 daa

Sum  Ca. 2 330 daa

3 500/1, 2 m. fl. #23 – Borgenskogen fengsel Ca. 325 daa

Sum  Ca. 2 655 daa

Tabell 6  – Arealer som foreslås omdisponert til næringsformål

Borgeskogen er kommunens viktigste område for tradisjo
nelle industri/lagervirksomheter. Det pågår et regulerings
arbeid for et nytt næringsareal på østsiden av Borgeveien og 
arealet som foreslås omdisponert vil muligjøre en videre
utvikling nord for nevnte område. Formannskapet vedtok 
12.02.19 at formålet på resterende arealer avsatt til offentlig/
privat tjenesteyting på Borgeskogen (fengsel) endres til 
kombinert bebyggelse anlegg (lager, industri, håndverksvirk
somhet, tjenesteyting). Det er presisert i bestemmelse 2.7 at 
lager/industri/håndverk kun er aktuelt dersom det ikke blir 
aktuelt med fengsel.

Utvikling på Torp/Torp øst er omtalt i eget kapittel 8.4.5.
Øvrige konsekvensutrede arealer på Natvall, Skjelland, 

Husåsen/Kullerød øst (2 innspill) og restende del av Tasse
bekk øst (unntatt 5 daa) anbefales ikke. Omdisponering av 
areal på Husåsen/Kullerød øst ville vært i tråd med føringer i 
strategisk næringsplan, men konsekvensutredningene viser 
vesentlige arealkonflikter med vilttrekk, friluftshensyn og 
teknisk infrastruktur for de to innspillene. I tillegg har kom
munen næringsreserver både på Kullerød syd og Fokserød 
vest.

8.4.2 Transformasjon 
Enkelte sentrumsnære næringsområder er under press til 
boligutvikling. Framnes mek. verksted og Ranvik brygge er 
to eksempler der kommunen i denne rulleringen foreslår 
omdisponering som muliggjør boligbygging kombinert med 
blant annet næring og kontor.  
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Kommunen forventer transformasjon innenfor nærings
områdene langs Skiringssalveien/Nybyen og/eller Peder 
Bogens gate når lokaliseringen av ny jernbanestasjon i 
Sandefjord er bestemt.

Deler av næringsområdet på Sundland i Stokke har blitt 
omdisponert fra råstoffutvinning til næring i tråd med vedtatt 
reguleringsplan for nytt datasenter (Project Vestfold). 

På Pindsle åpnes det for noe transformasjon fra industri/
lager til handel (se kapittel 8.4.4.).

8.4.3 Kontor
Kontorbedrifter er arbeidsplassintensive virksomheter som 
kan generere gode synergieffekter til omgivelsene i form av 
handel, tjenesteyting og service. Kontorbedrifter skaper også 
et betydelig transportbehov (arbeids og besøksreiser). For 
å innfri kommunens arealstrategier om overgang til miljø
vennlige og fremtidsrettende transportløsninger og styrking 
av eksisterende by og tettsteder skal kommunen jobbe for 
å gjøre det enkelt for denne typen bedrifter å etablere seg i 
sentrumsområdene, alternativt nær trafikknutepunkt med 
god kollektivdekning. 

Det er ulike bestemmelser for kontoretableringer i de tre 
kommunedelplanene. I Sandefjord har det i lang tid vært til
latt med kontoretableringer i alle næringsområder. I Andebu 
ble slik ren kontorvirksomhet tillatt i alle næringsområdene 
ved forrige rullering. Regionale myndigheter har varslet 
innsigelse dersom ikke kommunen ved denne rulleringen 
angir hvilke næringsområder, i tillegg til sentrumsområde
ne, som kan inneholde ren kontorvirksomhet. Med bakgrunn 
i dette, og etter en kartlegging av gjeldende reguleringspla
ner, foreslås det å tillatte ren kontorvirksomhet på følgende 
næringsområder:
• Fokserød/Kullerød 
• Torp vest (2 områder)
• Torp øst
• Framnes 
• Stub 
• Ranvik brygge
• Jotun Gimle

• Thorøya
• Peder Bogensgate
• Skiringssalveien/Nybyen
• Gokstadveien
• Hegna
• Danebu (delvis, i tråd med vedtatt reguleringsplan)
• Sundland
• Tassebekk

I tillegg vil det være tillatt med ren kontorvirksomhet i sen
trumsområdene i Andebu, Kodal, Stokke og Sandefjord.

Både kommunens vedtatte arealstrategier, regional plan 
for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), høringsutkastet til 
ny RPBA og strategisk næringsplan peker på Sandefjord 
sentrum og området Fokserød/Torp som de viktigste sats
ningsområdene for næring. De aller fleste av de ovennevnte 
områdene ligger nært Sandefjord sentrum. Sundland ligger 
ikke langt unna Stokke sentrum og er regulert til industri, 
forretning og kontor. 

En fullstendig oversikt over hvilke næringstyper som 
tillates innenfor de ulike næringsområdene fremgår av 
bestemmelsenes punkt 2.7. Som følge av planforslaget vil 
ikke ren kontorvirksomhet lenger kunne tillates på Skolmar, 
Skolmerød, Pindsle, Hinderveien, Heimdal/Bekkeveien og 
Vindal/Jahrestranda næringspark. På Tassebekk vedtok 
formannskapet 12.02.19 videreføring av eksisterende bruk 
(kontor) inkl. en mindre utvidelse, jf. kap 8.4.1. Det er viktig 
å presisere at kommuneplanen har en bestemmelse (punkt 
2.2) som sikrer at lokal næringsvirksomhet (nærbutikk, 
kiosk, tjenesteyting etc.) kan tillates innenfor boligområdene.

8.4.4 Handel
Formannskapet vedtok i sak 209/18 at det skulle gjennom
føres en handelsanalyse som vurderer konsekvensene for 
Sandefjord sentrum ved økning av handelskvoten på Pindsle 
og Hegna. I samme sak ble det vedtatt å utrede innspille
ne H01 – Gneisveien 16/Nygårdsveien 77 (Giovanni) og H02 
– Gneisveien 13 særskilt med tanke på tranformasjon til 
handel. 
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InsightOne AS har utarbeidet handelsanalysen, som 
sendes på høring sammen med planforslaget. Følgende tre 
scenarier har blitt analysert:
1. 7 500 m2 ny handel på Hegna og 7 500 m2 ny handel på 

Pindsle
2. 15 000 m2 ny handel på Hegna og 0 på Pindsle
3. 0 på Hegna og 15 000 m2 på Pindsle 
Handelsanalysen viser at å åpne for 15 000 m2 ny handel 
utenfor sentrum vil gi ca. 3 300 – 4 500 færre kunder og en 
omsetningsreduksjon på mellom 90 og 136 millioner kr i 
Sandefjord sentrum. Scenarie 1 gir minst negative konse
kvenser for sentrum. Kommunen mener at noe økt handel 
på Pindsle og Hegna kan forsvares innenfor planperioden, 
uten å utarme Sandefjord sentrum, men handelsanalysen 
viser at 15 000 m2 ny handel utenfor sentrum blir for mye.  

På Hegna er det fortsatt ca. 5 800 m2 tilgjengelig handel
sareal fra forrige kommuneplanrullering. På Pindsle åpner 
planforslaget for en handelsøkning, i form av transformasjon 
av eksisterende industri/lagereiendommer. Totalt åpnes det 
for 7 500 m2 ny handel. Det anbefales at eiendommer langs 
Nygårdsveien og/eller nær eksisterende handelsvirksomhe
ter på Pindsle prioriteres (retningslinje). En styrt transforma
sjon vil forventelig gjøre det enklere å ta nødvendige grep for 
å forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter i området. 
Med bakgrunn i det sistnevnte foreslås det å legge gjen-
nomføringssone felles planlegging (krav til områdeplan) på 
Pindsle. Det presiseres i bestemmelsene at hensynssonen 
kun gjelder samferdselsarealene. 

I tillegg vises det til vedtak i HMPsak 109/18 vedrørende 
Coop obs byggevare på Fokserød. Det foreslås å øke handel
sarealet på dette området med 2 800 m2. Ut over dette er det 
en handelsreserve på Danebu (60 – 80 daa tiltenkt IKEA) som 
omfattes av unntaket i den regionale planbestemmelsen for 
handel og sentrumsutvikling i Vestfold.

8.4.5 Næring på Torp øst og regulering av Torpområdet
Det er laget flere mulighetsstudier for utvikling av arealene 
rundt Torp lufthavn til et fremtidig næringsområde, den siste 
av Norconsult i 2015 på oppdrag fra Stokke og Sandefjord 

kommuner. Det er avklart i gjeldende RPBA at arealene nær 
en fremtidig jernbanestasjon kan utvikles til næringsformål 
(inkl. kontor). I 2016 ble det gjort noe forberedende plan

Figur 8 – Mulig avgrensning for en områdeplan for Torp. 
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arbeid før det ble bestemt å avvente utfallet av Bane NORs 
kommunedelplan for ny InterCitykorridor. Torp Sandefjord 
lufthavn har i sine høringsuttalelser vært tydelige på at de 
foretrekker ny jernbanekorridor på vestsiden, med en inte
grert terminal/stasjonsløsning. 

Eksisterende kommunedelplaner viser ulik arealbruk på 
Torp øst. I Stokke er arealet avsatt til flyplassformål, mens 
det i Sandefjord er LNF, med båndleggingssone for regule
ring. Hele det kommunaleide arealet (ca. 2 215 daa) foreslås 
nå omregulert til bebyggelses og anleggsformål kombinert 
med andre angitte hovedformål, mer spesifikt nærings, 
kontor, off/priv tjenesteyting og flyplassformål. Et fremtidig 
næringsområde på Torp vil få høy regional verdi, og kommu
nen opplever at næringsområdet er ønsket og etterspurt av 
et samlet Vestfoldsamfunn.

Det er nå kjent at Bane NORs anbefaler Torp vest som 
korridor for ny jernbane. Kommunedelplanen for nytt dob
beltspor forventes vedtatt i juni 2019. Arbeidet med en områ
deplan for næringsutvikling i Torpområdet foreslås igangsatt 
høsten 2019. Det må påregnes et omfattende konsekvensu
tredningsarbeid, planen må blant annet ta stilling til mulige 
nye veiløsninger, herunder mulig ny riksvei fra Tassebekk og 
mulig ny fylkesvei til Sandefjord øst. I planforslaget legges 
det båndleggingsone for regulering over nevnte område. 
Figur 8 viser foreslått avgrensning av båndleggingssonen.

8.5 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING
Så langt det er mulig skal kommuneplanarbeidet følge opp 
konklusjonene fra aktuelle sektorplaner, slik som for eksem
pel boligsosial handlingsplan og barnehage og skolestruk
turplan. Ved denne rulleringen har kommunen fokusert på 
arealmessig oppfølging og avklaringer av kjente prosjekter. 

Kommunen har mottatt to innspill om omdisponering 
til privat tjenesteyting (Tømmermannsløkka og ønske om 
gymsal til Mokollen skole), men disse ble ikke anbefalt kon
sekvensutredet. 

Skole og barnehage
Arbeidet med en ny plan for barnehage og skolestruktur 

er i en tidlig fase og vil forventelig få større arealmessig 
betydning ved neste kommuneplanrullering. Planforsla
get foreslår ingen arealomdisponeringer mht. skoler eller 
barnehager.

Helse og omsorg
Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for nytt sykehjem 
på Haukerød. Ca. 11 daa er allerede avsatt til aktuelt formål 
i gjeldende kommuneplan. Omdisponeringen av ytterligere 
ca. 18 daa fra LNFformål til offentlig/privat tjenesteyting ble 
konsekvensutredet i nevnte plansak. Samtidig ble det vedtatt 
en justering av den langsiktige byggegrensen (reduksjon) i 
Sørby/Virikområdet. Endringene er fulgt opp i kommune
planforslaget.

Kommunen kan forvente en fortsatt vekst i befolknings
gruppen over 80 år. Selv om det i KSTsak 098/18 ble beslut
tet at nytt sykehjem i første omgang skal bygges på Nygård, 
vil tomta på Haukerød likevel være attraktiv med tanke på 
fremtidige behov innenfor denne sektoren. Tomta på Hauke
rød ble valgt etter en gjennomgang av ca. 40 alternativer. 

Annet
Arealet avsatt til offentlig/privat tjenesteyting (fengsel) på 
Borgeskogen øst er avkortet med ca. 110 daa som følge av 
forslag om omdisponering til næring (se kapittel 8.4.1). 

Et areal på Kullerød i Andebu som tidligere har vært 
benyttet som fyllplass omdisponeres fra offentlig/privat 
tjenesteyting til LNF (se vurdering i kapittel 13.3).

Den delen av sentrumsjordet i Andebu som skal opp
arbeides til grønnstruktur foreslås omdisponert til dette 
formålet. 

Det kan i enkelte tilfeller være i kommunens interesser å 
sikre at det i boligprosjekter legges til rette for boliger til sær
skilte grupper, regulere antall boliger og boligsammenset
ning, eller ha bestemmelser om tildelingsrett eller forkjøps
rett til boliger for kommunen eller andre. Det foreslås en ny 
retningslinje under punkt 1.3 i bestemmelsene som sikrer at 
utbyggingsavtaler kan inneholde slike tema. Det presiseres at 
kommunen ikke er tvunget til å inngå slike avtaler. 
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8.6 ANDRE TYPER BEBYGGELSE OG ANLEGG

Nytt høydebasseng 
I forbindelse med planoppstart av kommuneplanarbeidet 
varslet Vestfold Vann IKS (VV) et behov for å se på lokalitet 
for nytt høydebasseng i kommunen. Hensikten med et nytt 
høydebasseng er å sikre tilstrekkelig volum for inntil 24 
timer i situasjoner med høyt vannforbruk. VV legger opp til et 
basseng med en kapasitet på 60 000 m3 vann, med en antatt 
diameter på ca. 90 m og en høyde på vannvolumet på ca. 10 
m. Det er en grunnleggende forutsetning at nytt basseng 
plasseres relativt nær hovedvannledningen og tilstrekke
lig høyt i terrenget. En eventuell utbygging vil bidra til en 
betydelig sikrere vannforsyning og antas dermed å ha stor 
samfunnsmessig nytteverdi.

VV har undersøkt flere aktuelle arealer: ved Hjertås, 
Brekkeåsen og Husåsen ved Østre Kullerød næringsområde. 
I tillegg er et areal i nærheten av dagens betydelig mindre 
anlegg på Orerød vurdert. De fleste av områdene kommer i 
konflikt med både friluftsliv og kulturminner og VV valgte å 
spille inn to av områdene som alternative nye byggeområder 
i kommuneplanens arealdel. Dette er Orerød (Fevang) og 
Husåsen ved Kullerød. VV mener at lokaliteten på Husåsen 
peker seg ut som den beste, blant annet fordi Husåsen ligger 
nærmere områder med høye krav til god kapasitet på vann
forsyningen, og valgte sommeren 2018 å varsle oppstart av 
planarbeid. Dette arbeidet pågår nå parallelt med kommu
neplanarbeidet.

Utarbeidet konsekvensutredning viser imidlertid at en 
plassering ved Orerødskogen gir mindre negative konse
kvenser enn Husåsen. Kommunen foreslår derfor å høre 
begge lokalitetene før én lokalitet velges.
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9 / SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Det skal etter pbl § 117 nr. 2 avsettes arealer til ek
sisterende og fremtidige samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. Aktuelle underformål på kommuneplannivå 
er vei, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektiv
nett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser og traseer for 
teknisk infrastruktur. Arealer til samferdselsanlegg kan også 
båndlegges (pbl § 118, bokstav d). 

9.1 VEI
Plankartet er oppdatert i forhold til dagens situasjon med 
nye strekninger som er bygget siden forrige kommuneplan
rulleringer. Plankartet skal kun vise veier som forventes 
realisert i kommuneplanperioden 2019 – 2031. 

Ny Kodalvei
Fremtidig vei fra Fokserød til Kodal har blitt vurdert opp 
mot mulig utbedring av eksisterende Kodalvei fra Natvall, 
og kostnadsberegnet (Structor AS, 2018). Saken ble poltisk 
behandlet og følgende vedtak ble fattet i HMPsak 166/18:

1. Framtidig hovedtrasé fra Foksrød til Kodal fjernes ikke. 
2. Rådmannen bes arbeide videre med alternative finansierings-

måter for utbedring av eksisterende fv 305 og ny vei mellom 
Kodal og Fokserød i samarbeid med Vestfold fylkeskommune. 

3. Nye traseer for eksisterende Kodalvei + nye g/s-parseller 
legges inn i kommuneplankartet. 

Det foreligger en vedtatt kommunedelplan for ny Kodalvei fra 
Fokserød (vedtatt i 2011). En kommunedelplan er etter plan 

og bygningsloven en kommuneplan for et angitt område. 
Arealet som er regulert gjennom nevnte kommunedelplan er 
derfor vist som et hvitt/tomt areal i planforslaget, som utfyl

Figur 9 – Utbedringsstrekninger Kodalveien
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les av nevnte kommunedelplan. Første del av ny Kodalvei ble 
regulert i planen for Fokserødskogen pukkverk, her oversty
res kommunedelplanen av planforslaget. I tillegg legges de 5 
identifiserte utbedringsparseller langs eksisterende Kodalvei 
inn som fremtidig vei i tråd med nevnte vedtak. 

Omkjøringsvei Stokke
Gjennom vedtaket av reguleringsplan for nytt datasenter 
på Sundland («Project Vestfold») ble det klart at fremtidig 
omkjøringsvei rundt Stokke sentrum ikke kan videreføres i 
tiltenkt trasé. I HMPsak 167/18 ble det fattet følgende pro
sessledende vedtak:  

«I det videre arbeidet med ny kommuneplan skal følgende 
forutsetninger legges til grunn for behandling av ny omkjørings-
vei rundt Stokke sentrum: 

1. Fremtidig hovedtrasé for omkjøringsvei rundt Stokke sen-
trum, med tilhørende hensynssone (båndlegging etter plan- 
og bygningsloven), fjernes. 

2. Det startes et arbeid for å finne alternative traseer for en 
omkjøringsvei rundt Stokke sentrum. Dette arbeidet skal 
foregå parallelt med prosessen knyttet til bygging av ny 
dobbeltsporet jernbane.»

Formannskapet vedtok 12.02.19 at eventuell omkjøringsvei 
rundt Stokke sentrum skal vurderes i handlingsdelen for 
neste kommuneplanperiode.

Ny vei mellom Borgeskogen nord og Fossnes
I kommunedelplan for Stokke vises en fremtidig vei fra Bor
geskogen nord til Fossnes. Traseen beholdes selv om det ikke 
foreligger noen konkrete planer for gjennomføring per i dag.  

Annet
I kommunedelplan for Sandefjord ligger det en mulig frem
tidig vei fra Nilsesvingen til Torp. Traseen er ikke konse
kvensutredet og har ingen formell status eller prioritering. 
Kommunedelplan for Stokke viser ingen fortsettelse av 
veien, og den foreslås derfor sløyfet fra plankartet. Behov 

og konsekvenser bør vurderes gjennom arbeidet med ny 
transportplan og fremtidig områdeplan for Torp (se kapittel 
8.4.5.). Dersom Gokstadkorridoren ikke blir valgt som ny 
jernbanekorridor kan eventuelt en ny vei til Torp vurderes i 
eksisterende jernbanekorridor.  

I kommunedelplan for Andebu er to veier vist med feil 
formål. Omlegging av nederste del av Håskenveien og ny vei 
til Sagmyra/Sti fra Svartsrødveien i Kodal er nå angitt med 
fremtidige veier i ny kommuneplan. 

9.2 BANE (INTERCITY)
Ny dobbeltsporet Vestfoldbane med vesentlig økt avgangs
frekvens i begge retninger vil få stor betydning for kommu
nens arealplanlegging på sikt. Kommunedelplanen for strek
ningen Stokke – Larvik grense forventes vedtatt medio 2019, 
omtrent samtidig som ny kommuneplan. Nord for Stokke 
har det vært en stans i planleggingen i påvente av Samferd
selsdepartementets avgjørelse om Nøtterøykorridoren skulle 
utredes eller ikke.

Det er tidligere vedtatt at kommunen skal ta en aktiv 
rolle i knutepunktutviklingen rundt de fremtidige jernbane
stasjonene i Stokke, på Torp og i Sandefjord by. Bane NOR 
har begynt å se på aktuelle stasjonsområdene og foreløpige 
analyser viser at det er betydelige arealer med liten trans
formasjonsmotstand både i Stokke sentrum og Sandefjord 
sentrum. De fremtidige knutepunktenes viktighet også som 
områder for bolig og næringutvikling vil få større areal
messig betydning ved neste kommuneplanrullering, men 
er implisitt forankret i kommunens nye arealstrategier og i 
strategisk næringsplan. For øvrig vises det til kommunens 
høringsuttalelse til InterCityutbyggingen (FSKsak 021/19). 

Utredningskorridorene er så langt vist som et temakart 
til kommuneplan. Det er ikke naturlig å utvide baneformålet 
før ny jernbanekorridor er fastlagt i kommunedelplanene for 
InterCity. 

9.3 LUFTHAVN
Utviklingen på Torp Sandefjord lufthavn planlegges ut i fra 
lufthavnas egen helthetsplan og gjeldende reguleringsplan. 
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Lufthavna har signalisert, både i helhetsplanen og ved ut
talelse til planprogrammet for InterCityutbyggingen, at man 
ønsker en videre utvikling på vestsiden av rullebane/taxebane. 

I kommunedelplan for Stokke er de kommunaleide are
alene på Torp øst angitt med lufthavnformål. Det foreslås å 
omdisponere hele Torp øst til bebyggelses og anleggsformål 
kombinert med andre angitte hovedformål, hvorav lufthavn 
er et av underformålene. For øvrig vises det til vurderinger i 
kapittel 8.4.5.  

9.4 HAVN
Gjennom rettsforliket i «fergesaken» har kommunen for
pliktet seg til å holde havnen åpen for fergetrafikk til og med 
2025. Dersom det fortsatt skal være fergetrafikk i havnen et
ter dette tidspunktet, har de to rederiene rett til å videreføre 
sine seilingstider så lenge havnen holdes åpen for fergevirk
somhet, dog ikke utover 31. desember 2030. Fergedriften, 
havneformålet og eventuell alternativ arealbruk har ikke 
vært gjenstand for vurdering ved denne kommuneplanrulle
ringen. Det er således ikke foretatt endringer i havneformå
let i kommuneplanen. 

9.5 HOVEDNETT FOR SYKKEL
Vestfold fylkeskommunes Handlingsprogram for fylkesveier 
i Vestfold 2018-2021, kommunens prioriteringer av investe
ringsmidler for gang/sykkelanlegg (heretter GSanlegg) og 
Hovedplan for sykkel i Sandefjord legger føringer for hvilke 
GSanlegg som er aktuelt å bygge i kommuneplanperioden. 
Ved planlegging av nye fylkesveier forutsettes det at GSan
legg prosjekteres og bygges samtidig. 

Plankartet er oppdatert i forhold til dagens situasjon med 
nye strekninger som er bygget siden forrige kommuneplan
rullering. Plankartet skal kun vise GSanlegg som forventes 
realisert i kommuneplanperioden 2019 – 2031. Følgende nye 
GSanlegg foreslås tatt inn i kommuneplanen, i tillegg til de 
som allerede ligger inne: 

• Fv 305 Kodalveien (Eikholtveien – avkjøring Hasås sag)
• Øvre Gokstadvei (Ragnhildbru – Kamper Bas)

• Indre havn Sandefjord (Brd. Berggren – FV 303)
• Vardeveien (Ringkollen – Vesterøyveien)
• Nesskogen (frem til nytt boligfelt «Solkollen»)
• Fv 305 – Eksisterende Kodalvei (langs foreslåtte utbe

dringsparseller)
• Fv 170 – Haneholmveien (Salmakerløkka – Kjellbergveien)
• GSovergang jernbane Føykås – Virikdammen
• GSundergang jernbane Gemini – Kjellbergveien
• Fv 255 – Krokemoveien (Ringveien – Raveien)
• E18 – Torpveien (Kullerød – Torp lufthavn)

Langs Vestre Andebuvei fjernes tosidig GSanlegg, men 
anlegg på nordsiden av veien beholdes. Løsningen er avklart 
i forbindelse med forarbeider for reguleringsplan. GSanlegg 
langs vestsiden av Fv 312 Høyjordveien (strekningen Fv 307 – 
Høgenhallveien) fjernes, her er det et eksisterende GSan
legg på østsiden av veien. På Fv 260 – Vesterøyveien har 
strekningen Smørstein – Langeby blitt utbedret med utvidet 
veiskulder, men ønsket om et fremtidig GSanlegg mellom 
Langeby og Vøra beholdes.

9.6 KOLLEKTIVTRANSPORT
Dagens kollektivakser er vektlagt i arbeidet med kom
munens fortettingsstrategi (se omtale i kapittel 7.3). 
Kommunens vedtatte arealstrategier, med en satsing på 
eksisterende by og tettsteder, vil forventelig kunne styrke 
kollektivtransportens konkurranseflate.  

Vestfold kollektivtrafikk utarbeider nå en ny trafikkplan for 
Sandefjord kommune. Kollektivtransport vil forventelig få et 
enda sterkere fokus ved neste rullering, når nevnte trafikk
plan har trådd i kraft og kommunen skal planlegge knute
punktene rundt de nye jernbanestasjonene.   

9.7 ØVRIG SAMFERDSEL OG TEKNISK  INFRASTRUKTUR
De kommunaltekniske tjenestene er viktige for et velfun
gerende lokalsamfunn. Sandefjord kommune har gjennom 
mange år bestrebet seg på å holde god standard på disse 
tjenestene. Å opprettholde denne standarden er en høyt 
prioritert målsetting. Vannforsyning, avløpshåndtering og 
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rensing er viktige områder hvor det er utarbeidet og vedtatt 
planer som ligger til grunn for styring og utvikling. Innenfor 
flere av disse områdene foreligger det utfordringer som må 
løses for å oppnå en ønsket utvikling av Sandefjord. Kommu
nen har valgt å ikke vise traseene for teknisk infrastruktur 
med formål på kommuneplankartet. 

Arbeidet med revisjon og samordning av en ny hovedplan for 
vannforsyning og avløp for Sandefjord planlegges ferdigsstilt i 
2019. Denne nye planen vil gi overordnede føringer og mål, og 
foreslå tiltak for videre utvikling av VAsystemet i kommunen.

Vannforsyning
Sandefjord har en robust og god kommunal vannforsyning. 
Som medlem av Vestfold Vann IKS har størstedelen av 
kommunen tilgang på vann fra to uavhengige og fullverdige 
kilder; Farris i syd og Eikeren i nord. I Andebu og Høyjord 
leveres det rentvann fra kommunens egne vannbehand
lingsanlegg. Ved store vannuttak forekommer det imidlertid 
kapasitetsutfordringer. Dette gjelder blant annet for den 
kommunale vannforsyningen i Andebu, og enkelte andre 
strekninger med behov for oppdimensjonering av vannled
ningene. Utvikling av kommunens vannforsyning styres etter 
tidligere vedtatte hovedplaner for vannforsyning og avløp i 
Sandefjord, Andebu og Stokke. 

Avløp og rensing
Hoveddelen av Sandefjords innbyggere er tilknyttet kom
munens avløpsnett. For å opprettholde et funksjonsdyktig 
avløpsnett innenfor et kontrollert driftsbudsjett må kommu
nen drive kontinuerlig rehabilitering og utskifting av eldre 
ledninger, pumpestasjoner med mer.

Saneringsplan for avløp i Sandefjord er i stor grad utført, 
og det er bedre kontroll på tilførselen av spillvann til rensean
legg og overvann til fjorden. Videre fremover er det nødvendig 
med utbygging av avløpssystemet gjennom Stokke, og sikre 
at gamle utslitte avløpsledninger utskiftes slik at avløpssys
temet opprettholder tilstrekkelig kapasitet og funksjonskrav. 

Kommunens renseanlegg imøtekommer gjeldende 
rensekrav. Økende belastning, påkrevde oppgraderinger og 

endrede utslippskrav gjør imidlertid at Enga renseanlegg nå 
må bygges om og utvides med et nytt rensetrinn. Flere av 
kommunens andre renseanlegg står overfor nødvendige in
vesteringer for å oppgradere anleggene. Det forventes også 
krav om nytt rensetrinn på Vårnes renseanlegg.

Endringer i klima gjør at nedbørsforhold og derved avren
ning av overflatevann endres. Store nedbørsmengder som 
overbelaster avløpsnett og andre flomveier opptrer oftere 
enn før og medfører økende problemer med oppstuvning i 
ledningsnett og vanninntrengning i kjellere og lavereliggende 
bygninger. For å møte denne utfordringen må kommunen ha 
god kunnskap om hele avløpsnettets kapasitet og med bak
grunn i en samlet plan iverksette tiltak for å sikre tilstrek
kelig kapasitet til å lede bort overflatevann på en forsvarlig 
måte. Se også vurderinger i kapittel 12.5 (klimatilpasning). 

Boliger og fritidsboliger uten tilknytning til kommunalt 
avløpsnett har varierende avløpsløsninger. Mange av disse er 
private anlegg med utilstrekkelige rensetiltak. For å begren
se lokal forurensing må eierne oppgradere sine anlegg. Mål
settingen må være at dette skal gjennomføres innen 2025.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhetsplan for Sandefjord kommune ble vedtatt av 
kommunestyret 21.06.2018 (KSTsak 062/18). Ved utarbeidel
sen av ny trafikksikkerhetsplan bidro NMUer og FAUer med 
innspill for å bedre trafikksikkerheten langs skoleveier og 
generelt i nærmiljøet.

Det er vedtatt at det skal jobbes for å bli en «Trafikksikker 
kommune», som er et kvalitetsstempel for godt, målbevist og 
helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Videre vil kommunen 
jobbe for å nå målsettingene i nasjonal transportplan (NTP) 
og Trafikksikkerhetsplan for Vestfold, herunder «Nullvisjo-
nen». Kommunen skal jobbe for målsettingen i NTP om at 80 
% av alle unge skal ha en aktiv skolevei.

Kommunen har fokus på sammenhengen mellom trafikk
sikkerhet, folkehelse og viktigheten av holdningsskapende ar
beid. Dette innebærer god opplæring av personell som jobber 
på helsestasjoner, barnehagene og skoler i trafikalt holdnings
arbeid slik at dette kan videreføres til foreldre, barn og unge.
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10 / GRØNNSTRUKTUR

Det skal etter pbl § 117 nr. 3 avsettes arealer til grønn
struktur. Grønnstruktur kan forstås som «sammenhengende 
eller tilnærmet sammenhengende vegetasjonspreget område 
som ligger innenfor eller i tilknytning til en by eller et tettsted» 
(Plan og bygningsrett, 2 utg. 2015). Aktuelle underformål på 
kommuneplannivå er naturområder, turdrag, friområder og 
parker. 

10.1 NYE TEMAKART
Det er nå utarbeidet nye temakart for natur, friluftsliv og 
landskap for den nye kommunen. Det var ulikheter og man
gler i de tre gamle kommunenes temakart, slik at samord
ningen har også tilført ny kunnskap. Alle temakartene anses 
som forslag og legges ut på høring sammen med kommu
neplanen. Temakartene være nyttige i kommunes saksbe
handling, og er foreøpig benyttet ved konsekvensutredning av 
arealinnspill og i utvelgelsen av nye grønnstrukturområder 
og hensynssoner.

Mest arbeid har det vært med temakartet for friluftsliv. 
Dette er utformet i tråd med veilederen «Kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder» fra miljødirektoratet, og 
er utarbeidet i samarbeid med frivillige foreninger. Føl
gende foreninger har bidratt inn i arbeidet og sørget for 
medvirkning hos sine undergrupper: Tønsberg og Omegn 
turistforening, Sandefjord turistforening, Forum for natur 
og friluftsliv Vestfold (FNF) og Oslofjordens friluftsråd. 
Temakartet er et digitalt kartlag der man kan velge mellom 
å vise kartlagte friluftsområder i kategorier og verdier. Det 
er tatt utgangspunkt i eksisterende temakart fra de tre 

kommunene, registreringer gjort i forbindelse med regio
nale planer, turorienteringskart mm. kombinert med mye 
lokalkunnskap. 

Temakartet for natur inkluderer temakartet fra de tidli
gere kommunene Stokke og Sandefjord. For Andebu er det 
hentet inn naturkartlegging utarbeidet i forbindelse med 
regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). I tillegg er 
aktuelle kartlag fra miljødirektoratets naturbase lagt inn.

Temakartet for landskap består i hovedsak av tidligere 
temakart i Stokke og Sandefjord. For Andebu er temakartet 
fra RPBA lagt inn. I gjeldende kommunedelplanen for Stokke 
inngår store deler av kommunens areal i en hensynssone 
landskap. Denne foreslås nå å fjernes som hensynssone, 
men legges inn i nevnte temakartet. Når hensynssonen er 
så stor mister den sin tyngde i saksbehandlingen. Temakar
tet for landskap gir ikke en fullverdig og god oversikt over 
landskapsverdiene i den nye kommunen, men samler det vi 
har i dag. Kartet bør detaljeres ytterligere i neste kommune
planrullering. 

10.2 NYE AREALER OG HENSYNSSONER 
Det foreslås å legge inn noen nye områder til grønnstruktur. 
Dette er både som følge av en gjennomgang av arealene, 
innspill i oppstartsfasen og som et ledd i å sikre regulert 
grønnstruktur i reguleringsplaner som det tas sikte på å 
oppheve.

Bydelspark i Kilen. Dette er et kommunalt eid areal in
nerst i Kilen som er pekt på som en ny bydelspark i mulig
hetsstudien for indre havn.
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Som tidligere nevnt foreslås sentrumsjordet i Andebu 
omdisponert til fremtidig grønnstruktur, med hjemmel i 
FSKsak 036/18. 

Det foreslås å omdisponere et kommunalt eid strand
område ved Hystadstranda fra bolig til grønnstruktur. Dette 
strandarealet er pekt på som viktig i arealbruksplanen for 
indre del av Sandefjordfjorden.

Følgende ny grønnstruktur som er lagt inn som følge av at 
det er aktuelt å oppheve reguleringsplanene der grønnstruk
turen er regulert:

• To større områder som er regulert i reguleringsplanen for 
Hagalia. Privat eid areal.

• Grøntområder i en reguleringsplan for hytteområde på 
Storevar. Arealene er regulert til grønnstruktur men ligger 
i dag som boligareal i kommuneplanen. 

• Det samme gjelder en regulert balløkke på Hvålsåsen. 
• Grøntområdene i reguleringsplanen for Storevahr fra 

1987.

Det presiseres at det fortsatt er annen viktig grønnstruktur 
som ligger innenfor områder avsatt til boligformål i kom
muneplanens arealdel. Det vises til bestemmelsene punkt 
2.2 som sier at arealer avsatt til boligbebyggelse inkluderer 
eksisterende og fremtidig boligbebyggelse med tilhørende 
(….) grønnstruktur, idrettsanlegg, friområder, (….).

I tillegg til å avsette arealer til formålet grønnstruktur 
har kommunen anledning til å legge inn hensynssoner med 
særlige hensyn blant annet for friluftsliv, natur og landskap. 
Med referanse til det nye temakartet for friluftsliv foreslås 
det nye hensynssoner for friluftsliv i følgende større frilufts
områder med svært høy verdi: Heia/Snappen, Trollsvann og 
Storås i tidligere Andebu kommune, samt Storås, Bokemoa, 
MelsomvikOlsåsen og Stokke golfbane i tidligere Stokke 
kommune. I tidligere Sandefjord kommune videreføres 
gjeldende hensynssoner for friluftsliv. Til hensynssone er det 
tilhørende retningslinjer som tilsier at friluftslivshensynene 
skal veie tungt i forbindelse med vurderinger av tiltak.

Det foreslås ikke nye hensynssoner for landskap. Som 

omtalt tidligere foreslås eksisterende hensynsone for land
skap i tidligere Stokke fjernet. 

Nye hensynssoner for bevaring av naturmiljø og båndleg
ging av verneområder i sjøområdene omtales i et senere ka
pittel. På landområdene kan det nevnes at nye verneområder 
etter naturmangfoldloven er lagt inn som båndleggingssone 
etter lov om naturvern. Dette inkluderer private områder for 
frivillig vern av skog.

Det foreslås lagt inn to nye hensynssoner for bevaring na
turmiljø i tidligere Stokke. Disse er viser viktige viltovergan
ger på E18 og mottaksområdene på hver side. Det er viktig å 
sikre hensynet til disse vilttrekkene i plan og byggesaker.

Merkede stier vises ulikt i de tre tidligere kommunene. 
Det foreslås å vise slike stier i temakartet for friluftsliv i ste
det for i kommuneplanens arealdel. Begrunnelsen for dette 
er at avtaler som er inngått med grunneiere om merking og 
tilrettelegging ikke er tiltak etter plan og bygningsloven. 
Formannskapet er opptatt av at friluftsområdenes viktighet 
i et folkehelseperspektiv skal vurderes særskilt ved forslag 
om utbygging nær boligområder. Dette hensynet er hensyn
tatt i generelle bestemmelser punkt 1.7.5.

Det er foreslått å markere to viktige sentrumsnære 
turområder med gode støynivåer som stille soner med en 
hensynssone. Dette er områdene i Marum og Hjertås/Storås. 
Hensikten er å kunne ivareta disse områdene som «marka
områder» nær byen og dermed er det foreslått retningslinjer 
som sier at støyende tiltak/aktiviteter bør unngås.

Idrett og rekreasjon
Et innspill fra GØIF om utvidelse av grønnstrukturformålet 
på Østerøya idrettspark har blitt konsekvensutredet. Inn
spillet vurderes som godt, men bør endelig avklaring bør tas 
som et ledd i den kommende reguleringen av Høgenhall (se 
kapittel 8.1.5). 

Forslaget om omgjøring av boligfeltene på Rødsåsen 
til grønnstruktur/LNF ble ikke vedtatt av formannskapet 
12.02.19.

På Håsken er det kommet inn et ønske om å kunne legge 
til rette for motorsport innenfor nåværende næringsområde. 
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Det foreslås å endre det aktuelle arealet fra rent nærings
formål til næring kombinert med idrettsformål, i tråd med 
vurderinger i sak 18/19802 (søknad om bruksendring til 
rallyvirksomhet). Området vurderes å være hensiktsmessig 
som en lokasjon for motorsportvirksomhet, men området 
er samtidig et yndet friluftslivsområde. Støy og forurensning 
må belyses i den pågående saken om bruksendring.

Leirsteder
Den bebygde delen av de to leirstedene Knattholmen og 
Strand foreslås endret fra grønnstruktur til fritids og 
turistformål da dette formålet anses å være mer i tråd med 
gjeldende arealbruk.
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11 /  LANDBRUKS-, NATUR-  
OG FRILUFTSFORMÅL

Det skal etter pbl § 117 nr. 5 avsettes arealer landbruks, 
natur og friluftsformål. Aktuelle formål er:
1. LNFareal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift 

og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag 

2. LNFareal for spredt bolig, fritids eller næringsbebyg
gelse mv., med underformålene spredt boligbebyggelse, 
spredt fritidsbebyggelse og spredt næringsbebyggelse.

11.1 NYE HELÅRSBOLIGER I LNF 
De tre tidligere kommunene hadde ulik praksis når det 
gjaldt å tilrettelegge for ny helårsbebyggelse i LNF. Stokke 
og Andebu hadde begge områder avsatt til spredt bebyg
gelse (i Stokke ble disse kalt amøber). Tidligere Sandefjord 
kommune hadde kun rene LNFområder, slik at tillatelse til 
nye helårsboliger i LNF måtte dette skje ved dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel. Fordeler og ulemper med de 
ulike løsningene ble vurdert i FSKsak 198/18.

I forslaget til ny kommuneplan er områdene for spredt 
bebyggelse i tidligere Stokke og Andebu tatt ut. Kommunen 
ønsker å styre spredt boligbebyggelse gjennom dispensa
sjonsvurderinger. Ved bruk av retningslinjer til dispensasjoner 
kan kommunen styre denne spredte utbyggingen til å skje 
utenfor dyrka/dyrkbar mark, nær annen helårsbebyggelse, 
der det er god trafikksikkerhet, skolebuss mm. Det vises til 
retningslinjer under punkt 3.2. i kommuneplanbestemmelse
ne. Kommunen forventer at de nye retningslinjene kan sikre 
en styrt utbygging slik hensikten er med områder for spredt 
bebyggelse. Hver sak vil få en selvstendig vurdering.

Å fjerne eksisterende områder for spredt bebyggelse i 
LNF vil føre til at grunniere mister en mulighet til å fradele 
til/etablere helårsbebyggelse uten dispensasjon. Nærhet til 
annen helårsbebyggelse i LNF er like fullt et moment som 
kan tale for dispensasjon i enkelte saker. Kommunen vil nå 
høste erfaringer av en praksis uten definerte områder avsatt 
til spredt boligbebyggelse i kommende kommuneplanperio
de. Formannskapet vedtok i møtet 12.02.19 at det skal settes 
i gang et arbeid med å vurdere nye områder for fremtidig 
spredt bebyggelse i LNF frem mot neste rullering av kom
muneplanens arealdel.

11.2 EKSISTERENDE HELÅRSBOLIGER I LNF
Eksisterende helårsboliger i LNF, med unntak av boligbe
byggelse i 100metersbeltet mot sjø, markeres med ringer i 
arealplankartet. Bestemmelser sikrer at endringer, tilbygg 
og påbygg kan tillates for markerte boliger, uten at det 
kreves dispensasjon fra formålet i kommuneplanen. Dette vil 
formalisere dagens praksis.

11.3 LANDBRUK
Det er utarbeidet et nytt temakart til bruk i kommunens 
saksbehandling som sendes på høring sammen med 
planforslaget. Temakartet viser dyrka mark i ulike verdi
er, skogsområder og dyrkbar mark. Dette temakartet er 
sammen med temakart for natur, friluftsliv og landskap lagt 
til grunn for vurderingene av hvilke områder som skal inngå 
i kommuneplanens overordnede grønnstruktur (omtalt i 
kapittel 10). 
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Bestemmelsen om byggegrense mot dyrka mark er 
foreslått endret. I gjeldende bestemmelser er byggegrensen 
satt til 10 meter uavhengig av bygningstype, men dette fore
slås endret til kun å gjelde bebyggelse med varig opphold. 
For mindre bebyggelse som ikke er til varig opphold settes 
byggegrensen til minst 4 meter. Landbruksbebyggelse unn
tas bestemmelsen. Denne endringen vil gi grunneiere mer 
fleksibilitet i utnyttelsen av eiendommen. Det anses som 
hensiktsmessig å kunne tillate mindre bebyggelse uten varig 
opphold nærmere dyrka mark da slik bebyggelse kan ha 
funksjon som buffer/skjerming mellom boligbebyggelse og 
dyrka mark. Endringen anses ikke å ha negative konsekven
ser for landbruksdriften.

11.4 JORDVERN
Nasjonale og regionale målsettinger vurderes som godt fulgt 
opp i planforslaget, og jordvern er nå også forankret i kom
munens arealstrategier. Det har blitt foretatt en kartlegging 
av hvilke boligarealer som ligger på dyrka/dyrkbar mark, jf. 
FSKsak 112/18, og jordvern har vært premissgivende for 
kommunens foreslåtte justeringer av boligreserven. Det 
vises til vurderinger i kapittel 8.1.2 og 8.1.3. Ingen arealer 
på dyrka mark foreslås omdisponert til bolig, mens flere av 
arealene som planlegges omdisponert fra boligformål til 
LNF ligger helt eller delvis på dyrka mark, deriblant innspill 
G04 – Hunsrødstubben. 

Videre er det innarbeidet en retningslinje som sier at 
ubygging på uregulerte boligområder på dyrka mark skal 
unngås. Kommuneplanens bestemmelser er retningsgiven

de også ved regulering. I tilfeller hvor mindre arealer med 
dyrket mark som er lite drivverdige omfattes av en større 
boligregulering bør det foretas en skjønnsmessig vurdering. 
Det er også verdt å nevne at det foreslås nye bestemmelser 
og retningslinjer som skal stimulere til fortetting nær sen
trum i Sandefjord, Stokke og Andebu. 

På den annen side vil omdisponeringen av arealene på 
Torp øst på sikt kunne medføre et vesentlig tap av dyrka 
mark. I den forbindelse må det også nevnes at størstede
len av dette arealet allerede er avsatt til utbyggingsformål 
(flyplassformål) i gjeldende kommunedelplan for Stokke. Et 
fremtidig næringsområde på Torp vil få høy regional verdi, 
og kommunen opplever at næringsområdet er ønsket og 
etterspurt av et samlet Vestfoldsamfunn. Tap av dyrka mark 
og etterbruk vil bli et viktig tema i den kommende regulerin
gen av området. 
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12 /  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG,  
MED TILHØRENDE STRANDSONE

Det skal etter pbl § 117 nr. 6 avsettes arealer til bruk og 
vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. Aktuelle 
underformål på kommuneplannivå er ferdsel, farleder (her
under småbåthavn), fiske, akvakultur, drikkevann, naturom
råder og friluftsområder. 

Sjøarealer som er vernet (naturreservater, naturminner, 
sjøfuglreservater) etter lov om naturvern skal båndlegges 
(hensynssoner etter pbl § 118, bokstav d). For lokalt viktige 
naturområder i sjø angis det sone med angitte særlige hen
syn (pbl § 118, bokstav c). 

Småbåthavner
I tråd med planprogrammet er det ikke vurdert nye småbåt
havner eller utvidelser av eksisterende anlegg ved denne 
rulleringen. Unntaket er Engø der planforslaget muliggjør 
en utvidelse av båthavnen, i tråd med omtale i planprogram
met. Utvidelsen er konsekvensutredet. Eventuell utvidelse av 
parkeringen på Engø må vurderes i en fremtidig regulerings
planprosess. 

Det bør utarbeides en småbåthavnutredning (behovskart
legging med mer) før det gis tillatelse til etablering av nye 
småbåthavner, eller utvidelser av eksisterende anlegg. Det 
er formulert en bestemmelse om utredningsplikt (bestem
melse 4.3). Større endringer og utvidelser omfattes av plan
kravet (bestemmelse 1.1). Byggegrensen for småbåthavnene 
følger formålsgrensen. 

Farleder
Plankartet viser farleden med stiplet linje. Det foreslås til

hørende bestemmelse om at det ikke må legges til rette for 
tiltak som kan svekke sikkerheten eller fremkommeligheten 
i farleden.

Fiske
Fire registrerte kaste og låssettingsplasser (Tangenbukta, 
Storholmen, Tønnehavna og Møyern) forelsås avmerket med 
formål «fiske» på plankart med tilhørende bestemmelse om 
at det ikke kan tillates tiltak i disse områdene.

Deponiområder i sjø
De deler av sjøbunnen i Indre del av Sandefjordsfjorden 
som har vært benyttet til deponi for forurensede masser er 
nå markert med hensynssone fare. Det tillates ikke tiltak 
som kan forstyrre deponiet og potensielt føre til forurens
ning.

Naturområder
Områder vernet etter naturmangfoldloven er opprettholdt 
som båndleggingssone. Bruk og vern av disse styres av 
områdenes lokale forskrifter. Det legges inn slik båndleg
gingssone for den nordlige delen av verneområdet for Langø 
(i tidligere Stokke), og for et fredningsområde for  hummer i 
Tønsbergfjorden. 

Områder som er kartlagt med ålegressenger (viktig marin 
naturtype) er i tidligere Sandefjord kommunes kommune
plan vist som henynssone bevaring naturmiljø. Det foreslås 
at også ålegressenger i tidligere Stokke markeres med hen
synssone. Det foreslås retningslinje til disse områdene som 
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tilsier at hensynet til områdets verdi for naturmangfoldet 
skal tillegges særlig stor vekt ved lokalisering og utforming 
av tiltak.

Friluftsområder
Det foreslås å avsette enkelte sjøarealer i tidligere Sande
fjord til underformålet friluftsområde i sjø. Dette er områder 
som er knyttet til friluftsområder (grønnstrukturområder) på 
land. Det fremgår av bestemmelsene at det ikke kan tillates 
tiltak som kan være til ulempe for formålet. Dette gjelder for 
eksempel bøyer og lignende. I tidligere Stokke videreføres 
gjeldende friluftsområder i sjø.

Strandsone/Byggegrenser
Det foreslås å beholde gjeldende byggegrenser mot sjø både 
i tidligere Stokke og Sandefjord.

Når det gjelder byggegrenser mot vassdrag foreslås 
følgende endringer: Byggegrenser mot vassdrag i tidligere 
Stokke foreslås redusert fra 100 meter til 50 meter. Unnta
ket er Akersvannet: Der foreslås å beholde 100 meter. Det 
foreslås å legge inn byggegrense mot vassdrag i tidligere 
Sandefjord på 50 meter (Goksjø beholder byggegrense på 
100 meter). For tidligere Andebu beholdes byggegrensene 
mot vassdrag slik de var (50 meter). Plan og bygningsloven 
§ 18 tilsier at kommunen i tillegg til å fastsette byggegrense 
må angi hvilke tiltak som ikke skal kunne tillates innenfor 
byggegrensen. I bestemmelsene punkt 1.6.1 d) angis en rek
ke tiltak som ikke er tillatt. Hensikten med dette er å unngå 
utbygging i fareområder langs vassdrag, samt å hindre tiltak 

som kan vanskeliggjøre allmennhetes tilgang. 50 meter 
langs elver/bekker anses som tilstrekkelig for å ivareta disse 
hensynene.
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13 /  ØVRIGE TEMA I PLANPROGRAMMET

13.1 RÅSTOFFUTVINNING/MINERALSKE RESSURSER
Torvressursen på Sundland i Stokke er nær utnyttet. Arealet 
omdisponeres til næring i tråd med vedtatt plan for nytt 
datasenter (se kapittel 8.4.2).

Mineralske ressurser ble ikke medtatt som eget tema i 
planprogrammet. Tilgangen på steinressurser var et viktig 
tema ved siste kommuneplanrullering i Sandefjord. Det fore
ligger nå en vedtatt reguleringsplan for nytt pukkverk i Fok
serødskogen. Planen sikrer tilførselen av byggeråstoff i den 
nye kommunen i 40 – 60 år forutsatt et uttak på ca. 700 000 – 
1 000 000 tonn per år. Nåværende pukkverk på Fokserød vest 
foreslås endret til kombinert bebyggelse og anleggsformål 
(lager, industri, håndverksvirksomhet og kontor). 

Sikringssone for steinressurser videreføres på mine
ralressursen i Kodal.

13.2 MASSEHÅNDTERING
Det bør skilles mellom store massedeponier/sorteringsan
legg som er åpent for flere aktører, for en større region og 
som skal være i drift i mange år fremover, og de litt mindre 
massedeponiene som etter en viss tid skal tilbakeføres til 
LNF/dyrka mark. Kommunen har et samfunnsansvar for 
tilrettelegging av førstnevnte type områder. I FSKsak 199/18 
ble det gitt en orientering om (1) arbeidet med å utforme en 
veileder for saksbehandling av massemottak og (2) arealsøk 
etter områder for massedeponi, som begge har blitt gjen
nomført som et ledd i kommuneplanarbeidet. 

For mindre områder vurderes det som mest hensikts
messig at grunneiere/tiltakshavere søker om tillatelse, og at 

kommunen har en veilednings og myndighetsrolle. Kom
munen har derfor nå laget en veileder til hjelp i søknader om 
mottak av rene, naturlige masser, samt for vurdering av de
ponisaker og terrenginngrep og påfølgende saksbehandling. 
Veilederen er særlig ment å avhjelpe i vurderinger knyttet 
til prosesskrav og den er tydelig på hvilken informasjon en 
søknad skal inneholde. 

Det er gjennomført et arealsøk etter potensielle store 
deponier med stort nedslagsfelt. Et arealsøk etter slike om
råder begrenset seg raskt til områdene langs E18. Følgende 
fire områder har blitt konsekvensutredet: M01  Fremtidig 
pukkverk i Fokserødskogen, M02  Stokke pukkverk ved 
Storås, M03 – Korterød/Amundrød (nordvest for Borgesko
gen) og M04 – Rørkoll/Hørdal (rett vest for E18krysset på 
Tassebekk). 

I planforslaget foreslås arealene innefor område M01 
omdisponert til kombinert bebyggelse og anlegg (råstoff
utvinning og massedeponi). Etablering av massedeponi vil 
kreve reguleringsplan og det er grunneier som må ta initiativ 
til regulering.

Område M03 foreslås markert med båndleggingssone for 
regulering etter plan og bygningsloven. Etablering av mas
sedeponi vil kreve reguleringsplan og det er grunneier som 
må ta initiativ til regulering.

13.3 GJENVINNINGSSTASJON
I KSTsak 114/17 ble det vedtatt at alternative muligheter og 
plasseringer for gjenvinningsstasjoner i den nye kommunen 
skulle utredes. Asplan Viak AS har utredet 6 alternativer. 
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Mulighetsstudien ble behandlet i FSKsak 144/18 og det ble 
vedtatt at det skal gjennomføres en oppgradering av Kastet 
og at innbyggerne i nye Sandefjord fortsatt kan benytte gjen
vinningsstasjonen på Rygg (i Tønsberg kommune, rett nord 
for Fossnes/Arnadal).

En oppgradering av Kastet vil medføre en bedre bruker
opplevelse med tanke på kapasitet og trafikkløsninger. De 
bygningsmessige fasilitetene vil også bli betydelig forbedret i 
forhold til dagens situasjon. Tiltakene er ikke vurdert å kreve 
arealomdisponeringer ut over formålsavgrensningen i gjel
dende kommunedelplan for Sandefjord. Det skal vurderes 
om tiltaket krever reguleringplan gjennom en mulighetsstu
die. Planlagt fremdrift er som følger: 

• Mulighetsstudie for etablering av ny gjenvinningsstasjon 
på Kastet – vår 2019

• Forprosjekt med sikrere kostnadsramme for oppgrade
ring av Kastet – høst 2019

• Oppstart byggeprosess – vår 2020

I ovennevnte sak ble også vedtatt at Kullerød fyllplass i 
Andebu skulle avsluttes. Arealet omdisponeres derfor fra 
offentlig/privat tjenesteyting til LNFformål. 

13.4 KLIMA OG ENERGI
Det er utarbeidet en kommunedelplan for klima og energi 
som er på høring høsten 2018 og forventes vedtatt vinte
ren 2019. Klima og energiplanen har ambisiøse mål for 
klimagassutslipp og økt bruk av fornybar energi. For å nå 
disse målene er viktige deler av klima og energiarbeidet 
implementert i kommuneplanarbeidet. Utslipp fra biltrafikk 
står for 75 % av kommunens samlede utslipp. Et sentralt 
tiltak for å redusere klimagassutslipp er derfor konsentrert 
utbygging og styrking av sentrum og sentrale kollektivknu
tepunkt slik at bilbruken reduseres. Vedtatte arealstrategier 
som styrking av byer og tettsteder og tilrettelegging for mil
jøvennlige og fremtidsrettede transportløsninger er viktige 
for å nå kommunens klimamål. Det forutsettes i bestem
melsene at kommunens til enhver tid gjeldende klima og 

energiplan skal legges til grunn for energispørsmål etter 
plan og bygningsloven. Det er foreslått følgende endringer i 
bestemmelser og retningslinjer:

• Egen energiutredning ved større utbygginger med fokus 
på fornybar energi og sambruk av energi i utbyggingsom
rådene. 

• Tilrettelegging for vannbåren varme i nye utbyggingspro
sjekt.

• Det skal vurderes et miljøoppfølgingsprogram i anleggsfa
sen for fremtidig utbygging på Torp. 

13.5 KLIMATILPASNING
En av de vedtatte arealstrategiene er å begrense konse
kvensene av klimaendringene. Klimaendringer innebærer 
et varmere klima med mer ekstremvær, mer nedbør, flom, 
havnivåstigning og økologisk ubalanse. I september 2018 ble 
det vedtatt en statlig planretningslinje for klimatilpasning i 
kommunene som forutsetter at klimaendringene hensyn
tas i kommunal planlegging, herunder kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. Dette gjelder ivaretakelse av både 
samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, natur og kultur
miljø, befolkningens helse og forutsetninger for berørte 
næringer. Det er videre forutsatt at kommuneplanens are
aldel brukes aktivt for å oppnå en samlet arealdisponering 
som ivaretar hensynet til et klima i endring. Det er foreslått 
følgende endringer i bestemmelser og retningslinjer:

• Krav om plan for vann, avløp og overvannshåndtering i all 
arealplanlegging. Overvannshåndtering skal ha fokus på 
naturbaserte og åpne løsninger og planlegges med sikte 
på å kunne utnytte overvann som en positiv ressurs i et 
område, eks. åpne bekker, basseng, grønne tak m.m.

• Flomveier skal i størst mulig grad opprettholdes og det 
foreslås retningslinjer som sikrer at det tas hensyn til nye 
og eksisterende flomveier i plan og byggesaker. 

• Lukkede bekker kan kreves gjenåpnet ved planlegging og 
utbygging, og det tillates som hovedregel ikke å lukke bek
ker. Flomvannføring skal tilpasses retningslinjer gitt av NVE. 
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• Innenfor byggegrensen mot vassdrag er det ikke tillatt å 
sette i verk tiltak. Det settes krav til opprettholdelse av 
viktig kantvegetasjon langs vassdragene. 

13.6 PARKERING
For å nå målene om mer miljøvennlige transportformer er 
parkering et viktig virkemiddel. I planprogrammet ble det 
pekt på sammenhengen mellom klimagassutslipp og tilgang 
på parkeringsplasser. Tilrettelegging for miljøvennlige 
transportløsninger er en av de vedtatte arealstrategiene og 
av høringsforslaget til ny klima og energiplan fremgår det at 
kommunen har som målsetting at veksten i persontranspor
ten skal tas med gang/sykkel og kollektive løsninger. 

Som et ledd i kommuneplanareidet har Asplan Viak AS 
gjennomført er parkeringsanalyse for Sandefjord sentrum. 
Analysen konkluderer med at parkeringstilbudet i sentrum 
er godt, og at belegget på tider med mest besøk i mars og 
mai er ca. 50 %. Analysen viser til at kommunale gratisplas
ser på bakkeplan har relativt høyt belegg, mens garasjean
leggene under bakken er dårlig utnyttet. Analysen beskriver 
hvordan prising kan styre parkeringen. I analysen anbefales 
enkelte sentrumsgater med høyere fotgjengerprioritet.

Ny parkeringsstrategi ble vedtatt i FSKsak 200/18. Det 
ble vedtatt at avgiftssystem og satser videreføres som i dag. 
Det samme gjelder dagens kantstensparkering. 3 timers 
gratis parkering skal vurderes nærmere for å se om dette 
benyttes etter hensikten. Formannskapet vedtok også økt 
satsning på ladestasjoner for elbiler og flere sykkelpar
keringsplasser med lademulighet for elsykler. Dette vil bli 
fulgt opp, blant annet gjennom klima og energiplanen som 
forutsetter at det skal utarbeides en ladepunktplan for både 
biler og sykler. Videre ble det også vedtatt at muligheten 
for et nytt parkeringsanlegg i randsonen av sentrum med 
nærhet til innfartsveien skal utredes. Det samme gjelder økt 
fotgjengerprioritering av deler av Kongensgate. 

Forslaget til nye parkeringsnormer fremgår av bestem
melsenes kapittel 1.6.7. Krav til sykkelparkering er økt. For 
næringsbebyggelse gjelder samme krav i og utenfor sen
trum. Formannskapet vedtok 12.02.19 at det ikke skal settes 

makskrav til parkering utenfor sentrumsområdene. 

13.7 KULTURMINNER, -MILJØER OG -LANDSKAP

Kartlegging av verdifulle kulturmiljøer i og nær  
 Sandefjord sentrum (tidl. «Bevaringsplakat»)
Som et ledd i kommuneplanarbeidet har den tidligere «be
varingsplakaten» blitt revidert og digitalisert. Et oppdatert 
dokumentet vil kunne gi en større forutsigbarhet i kultur
minnevernet. Kommunen mener at dette vil være en fordel 
for utbyggere så vel som innbyggere, og vil kunne bidra til 
mer smidige planprosesser. 

Formannskapet vedtok i sak 197/18 at «Kartlegging av 
verdifulle kulturmiljøer i og nær Sandefjord sentrum» skal 
legges til grunn for de faglige vurderingene som gjøres ved 
behandling av enkeltsaker, eller når det skal utarbeides re
guleringsplaner i de områdene som dokumentet omhandler.

Nye nasjonale- og regionale kulturmiljøer
Bebygde områder med en nasjonal og/eller regional histo
risk verdi betegnes som kulturmiljøer. 

Kulturmiljøene har ofte en tydelig avgrensing, der bygnin
ger, gater og annet uterom sammen utgjør et sammenheng
ende miljø med høy kunnskap, bruks, og opplevelsesverdi. 
Slike områder gir byen særpreg og identitet, og kan derfor 
betraktes som viktig både med tanke å bevare og synliggjøre 
Sandefjords historiske utvikling, men like mye skaper de 
trivsel og er derfor viktig i et utviklingsperspektiv etter hvert 
som byen fortettes. 

Vestfold fylkeskommune har i samarbeid med kommunen 
foretatt en kartlegging av kulturmiljøer i byer og tettsteder 
med utgangspunkt i Riksantikvarens NB!register. Hensikten 
med kartleggingen er å kunne gi større forutsigbarhet i kultur
minnevernet når kulturminner og kulturmiljøer settes under 
press i forbindelse med by og tettstedsutvikling og ønsket om 
høyere utnyttelse. I Sandefjord kommune ligger samtlige ur
bane kulturmiljøer tett i og rundt byen (se figur 10). Områdene 
det gjelder er (1) Sandar kirkested, (2) Murbyen, (3) Parken, (4) 
Hystadveien, (5) Nybyen/Rukla, (6) Bjerggata og (7) Åsen. 
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Freda bygg
Kulturarv i Vestfold fylkeskommune har anbefalt kommu
nen å legge båndleggingsone bevaring på alle freda bygg. 
Kommunen ønsker å følge opp dette, men arbeidet er ikke 

ferdigstilt. Dette vurderes å være en formalisering av vedtak 
(fredning), som ikke utløser krav om høring og derfor kan 
følges opp i tiden frem mot sluttbehandling. 

I kommuneplanforslaget er det lagt hensynssoner for 

Figur 10 – Nye nasjonale og regionale kulturmiljøer i Sandefjord
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bevaring av kulturmiljøer med tilhørende retningslinjer på de 
ovennevnte kulturmiljøene. For (4) Hystadveien og (7) Åsen 
foreslås områdene markert med sone med tilhørende be
stemmelser som hindrer fortetting og sikrer god tilpasnign 
til eksisterende bebyggelse. I tillegg til de nye kulturmiljøene 
i og omkring Sandefjord sentrum videreføres eksisterende 
hensynssoner på følgende åtte kulturmiljøer: Gokstad, 
Fevang, Høyjord stavkirke, Stokke prestegård og kirkested, 
Sundåsen/Bogen/Langø, Skjærsnes/Melsom, Jåberg/
Marumdalen/Haugen/Vestad og Auve.

13.8 OPPRETTING FORMÅLSGRENSER
Kommuneplanen er og skal være en overordnet og grovmas
ket plan. Likevel har planens detaljeringsnivå økt over tid, 
som følge av overgang til digitale kartløsninger. På bakgrunn 
av dette er det foretatt en gjennomgang av kommuneplanens 
formål og gjort enkelte justeringer av formålsgrensene som 
ikke vil ha juridisk betydning for rettighetshavere/grunneiere. 
Blant annet er formålsgrenser lagt til eiendomsgrenser der 
dette er naturlig og der det nå finnes sikre (oppmålte) eien
domsgrenser. Justeringene er blant annet gjort for å bringe 
arealdelen i samsvar med eksisterende situasjon i utbygde 
områder. Disse endringene er vurdert å ikke falle inn under 
konsekvensutredningsplikten.
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KOMMUNEPLAN 2019–2031
Samfunnsdel og arealdel

Formannskapets forslag til offentlig ettersyn – februar 2019
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