
 

 

 
 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. 
Detaljregulering for Rødsåsen – gbnr. 112/17 m.fl.  
 
Børve Borchsenius Arkitekter AS varsler på vegne av A/S Thor Dahl oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Rødsåsen – gbnr. 112/17 m.fl. i Sandefjord, i henhold til plan- og 
bygningsloven (pbl) § 12-8. Rutinemessig varsles samtidig mulig utbyggingsavtale mellom 
Sandefjord kommune og utbygger.  
 
Foreløpig avgrensning av planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt. Ny plan vil erstatte deler 
av gjeldende plan - Reguleringsplan for Rødsåsen «Sofienlund», vedtatt 18.06.1975, PlanID 
1975004. 
 
Beskrivelse av planarbeidet  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging, samtidig som interesser 
knyttet til friluftsliv og rekreasjon skal ivaretas. Planforslag for det aktuelle området var til 
behandling i kommunestyret i desember 2018, men ble da avvist. Det vil bli foreslått endringer i 
nytt planforslag – bl.a: 

o Redusert utbyggingsvolum - hovedsakelig med småhusbebyggelse. 
o Trafikkavvikling som ikke berører Fjellvikbakken, Øvre Huvikvei eller Tjærildveien. 

 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 13.02.2020. Planlagt arealbruk er i samsvar med 
kommuneplanen, og planarbeidet vurderes å ikke utløse krav om konsekvensutredning. 
 
Det ønskes å avholde et åpent møte i løpet av planprosessen. Tid og sted for dette vil bli 
kunngjort senere.  
 
Har du kommentarer? 
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Børve Borchsenius Arkitekter AS, v/Torstein Synnes, 
tlf: 95432624 / epost: ts@borveborchsenius.no. 
 
Merknader til planarbeidet sendes post@borveborchsenius.no eller til Børve Borchsenius 
Arkitekter AS, Storgata 171, 3519 Porsgrunn.  
 
Kopi av merknad bes sendt til post@sandefjord.kommune.no eller til Sandefjord kommune, 
Postboks 2025, 3202 Sandefjord.  
 

Offentlige høringsinstanser og interessenter Dato: 16.03.2020

Børve Borchsenius Arkitekter AS 
Storgata 171, 3915 Porsgrunn 

Org. nr: 910 980 246 MVA 
Tlf: (+ 47) 35 56 97 00 
post @ borveborchsenius .no 
www. borveborchsenius .no 



 

 

Planarbeidet er også varslet på kommunens hjemmeside; www.sandefjord.kommune.no (under 
Kunngjøringer og høringer). 
 
Frist for å uttale seg er 24.04.2020. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Børve Borchsenius Arkitekter AS v/Torstein Synnes 
 
 
Vedlegg:  Oversiktskart 
 Kart som viser avgrensning av planområdet 
 Referat fra oppstartsmøte (til offentlige myndigheter) 
 


