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Forslagsstiller: Navn  
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Firma 
Hjemmelshavers representant  
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Navn 
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Firma 
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Fra kommunen: 
 
 

Navn  
Edle Vågen Oxholm  
Navn 
Dag Yttri  

Arealplanlegger 
 
Arealplanlegger  

Referat sendes: Møtedeltakere  

 

Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå 

på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 

planarbeidet er forslagsstiller ansvarlig for er tilstrekkelig utredet ved innsending av endelig 

planforslag til kommunen. Verken oppstartsmøtet eller referatet er bindende for den senere 

saksbehandlingen. 

NR. SAK ANSVAR
/FRIST 

1. Bakgrunn  
Forslagsstiller har innlevert bakgrunnsmateriale i forkant av oppstartsmøte. 
Kommunen har gjennomgått materialet og finner at det oppfyller kravene til 
informasjon i forkant av møtet. Hovedpunktene i det innleverte materialet ble 
gjennomgått.  

 

2. Retningslinjer for planarbeidet 
Tidligere sakshistorikk  

 



 
Gjeldende reguleringsplan 
Det aktuelle området er uregulert  
 
Overordna planer:  
Nylig vedtatt revidert kommuneplan for Sandefjord 2019 – 2031  
 
 Forskrifter 

• Veinorm  

• Forskrift om avfall  

• VA-norm  
 
 Sentrale føringer, bestemmelser og retningslinjer 

• Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008)  

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
(1993)  

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)  

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995)  

• Retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveger (1994)  

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)  

• Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene 
(2009)  

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen (2011)  

• Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (vedrørende 
blant annet hule eiker) 

• DSB sine forskrifter, veiledere om samfunnssikkerhet, forebygging og 
beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt som berører arealplanlegging.  
 

Lenke til dokumentene: https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-
beredskap/ 
 

3 Pågående planarbeid langs Hystadveien  
Det pågår reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs Hystadveien. Leif 
Weldings vei 3 inngår i området det er varsla planoppstart for. I planarbeidet 
for Leif Weldings vei 3 må det avklares om dette vil berøre utbyggingsområdet.   

 

4 Grunnforhold/geoteknikk 
I nylig vedtatt revidert kommuneplanens arealdel er det vist hensynssone for 
ras- og skredfare over området. Dette innebære at det er påvist kvikkleire i 
området.   
 
Som det av planarbeidet skal det dokumenteres at plan- og bygningslovens krav 
til sikker byggegrunn på reguleringsplannivå er oppfylt. Dette innebærer at 
lovens krav til områdestabilitet og lokalstabilitet er oppfylt eller vil kunne 
oppfylles. Det vil mest sannsynlig være behov for grunnundersøkelser. Disse må 
gjennomføres av foretak med nødvendig godkjenning. Det kreves i dette 
tilfellet kvalitetskontroll av stabilitetsanalyser mv, jf. NVEs veileder 7/2014 
punkt 5.2 og 5.3.  Behov for rekkefølgekrav knyttet til oppfølgning på 
byggesaksnivå vurderes i planarbeidet.  

 

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/


 

 Teknisk infrastruktur: 
Fjernvarme: Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det er 
dermed ikke krav til tilknytting til fjernvarmenettet (retting fra opplysninger gitt 
muntlig i møtet).    
 
I nylig vedtatt kommuneplanens arealdel bestemmelsen punkt 1.4 c fremgår 
det at det skal utarbeides energiutredning ved utbygging av mer enn 10 
boenheter. Kommunen har utarbeidet en veileder som skal legges til grunn ved 
slikt utredningsarbeid.  
 
Fossilt brennstoff tillates ikke som energikilde for oppvarming, jf. 
kommuneplanens bestemmelser punkt 1.4 b.  
 
Vann, avløp 
Tilknytningsplikten gjelder, jf. kommuneplanens bestemmelser punkt 1.4 d. 
Tilknytningspunkt mv avklares med kommunens VA avdeling. Det kreves 
nødvendig trykk for brannvann. Jf. kommuneplanens bestemmelser punkt 1.7.6 
der det fremgår at det skal utarbeides VA-rammeplan   
 
Overvann 
Jf. kommuneplanens bestemmelser punkt 1.7.6 der det fremgår at blant annet 
fremgår at overvann skal behandles lokalt og at naturbaserte løsninger bør 
velges. Løsning for overvann skal vises i VA rammeplan. Gjeldende veileder for 
lokal overvannshåndtering oversendes konsulent.   
 
Adkomst og veg 
Adkomst vil være fra Leif Weldings vei som er i kommunalt eie.    

 

5 Eiendomsforhold: 
Gbnr 165/52 eies av Terje Olav Iversen  
Tilgrensende eiendom i øst eies av Sandefjord kommune 

 

6 Kulturminner: 
Det er ikke registrert automatisk freda eller nye tids kulturminner av nasjonal 
eller regional verdi innenfor planområdet. Kommunen bør tidlig i planprosessen 
avklare om det er knytte lokale verneverdi til bestående bebyggelse.  
 
Behovet for kulturminneundersøkelser må avklares med Kulturarv i 
fylkeskommunen som er myndighet på området. 

 

7 Universell utforming/TEK:  
Eiendommen er tilnærmet flat. Det liger godt til rette for å oppfylle plan- og 
bygningslovens krav til universell utforming for adkomst og uteoppholdsareal. 

 

8 Planavgrensning  
Forslagsstillers forslag til varslingsgrense/planavgrensning er vist i materialet 
innlevert i forkant av oppstartsmøte. Foreslåtte grense omfatter deler av gbnr 
165/1 som er grøntareal mellom Leif Weldingsvei og gbnr 165/52. Arealet er i 
kommunalt eie. Før varsel om planoppstart bør kommunen ta stilling til om 
deler av arealet kan overdras forslagsstiller som del av utbyggingsområdet.  
 
Leif Weldingsvei 1, gbnr 165/1 inngår ikke i foreslått planavgrensing. 
Forslagsstiller ønsker imidlertid å innlemme eiendommen i planområdet. Dette 
forutsetter imidlertid at de nødvendige hjemmelsrettighetene erverves. 

 



Kommunen er hjemmelshaver for eiendommen. Eiendommen er festet. 
Kommunen gir tilbakemelding om sin holdning til eiendomsforholdene og 
ønske om å ta med eiendommen i planområdet/slag av eiendommen.  
 
Overstående bør avklares før varsel om planoppstart.  Det er en pågående 
prosess om erverv av kommunal grunn langs Leif Weldingsvei. Tiltakshaver 
venter på en tilbakemelding på pris når det gjelde areal langs vei.  Det er også 
startet arbeid med avklaringer knyttet til om det er mulig å erverve festet tomt. 

9 Leke og uteoppholdsareal/barn- og unge:  
Krav til leke- og uteoppholdsareal i nylig vedtatt revidert kommuneplan legges 
til grunn for planarbeidet. Planbeskrivelsen skal redegjøre for hvordan leke- og 
uteoppholdsareal tenkes løst.  Ettersom kravet til leke- og uteoppholdsareal er 
knyttet til BRA bolig må løsningen for dette avklares undervegs i planarbeidet. n  
 
Som del av revidert kommuneplan er det utarbeidet byromsstrategi som legger 
til rette for at deler av leke- og uteoppholdsarealet kan løses utenfor 
utbyggingsområdet. Planområdet ligger imidlertid ikke innenfor virkeområdet 
for byromsstrategien. Kravet til leke- og uteoppholdsareal må derfor i dette 
tilfellet i sin helhet løses innenfor utbyggingsområdet. 
 
Planområdet ligger nær offentlige attraktive rekreasjonsområder 
(Hjertnesskogen, grøntarealer langs sjø og aktivitetsområdene ved Hesteskoen) 
og har kort vei til sentrum med ulike tilbud også til barn og unge. Planområdet 
er derfor godt lokalisert med hensyn til tilbud for barn og unge, rekreasjon og 
friluftsliv.   

 

10 Landskap og bygningsmiljø: 
Planområdet er eksponert mot sjø og ligger i et område med frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse. Planområdet ligger videre innenfor «gang- og 
sykkelbyen» der kommunen i nylig vedtatt kommuneplan har signalisert at det 
er ønskelig med økt tetthet. Ønske om økt tetthet må i dette tilfellet veies mot 
hensynet til bygningsmiljø og landskap, jf. bestemmelser til kommuneplanen 
punkt 2.2.3. 

 

11 Sjø og vassdrag: 
Det fremgår av pbl § 1-8 at det i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal tas 
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser.   

 

12 Ros- analyse: 
Støy: Deler av planområdet ligger innenfor sone for vegtrafikkstøy. Som ledd i 
planarbeidet må det utarbeides støyutredning av fagkyndig og nødvendige 
tiltak evt innarbeides i planen. Innendørs støy håndteres gjennom TEK.  
 
Det utarbeides ROS analyse etter nasjonal standard. 

 

13 Avfall og renovasjon 
Kommunens veileder knyttet renovasjonsløsninger oversendes konsulent. 

 

14 Utbyggingsavtale 
Det er mest sannsynlig ikke aktuelt med utbyggingsavtale for opparbeidelse av 
teknisk infrastruktur i dette tilfellet. 
 
Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav:  
Godkjenning og gjennomføring av tekniske planer.  
Nødvendig skolekapasitet. 

 



Oppfølgning knyttet til geoteknikk  

15 Parkering  
Planområdet ligger sentral med kort avstand til alle service- og tjenestetilbud. 
Det kan derfor være aktuelt å fravike kommuneplanens minimumskrav til 
parkeringsdekning (her 1, 2 plasser pr. boenhet). Sentrums maks krav 
tilsvarende 1 plass pr boenhet kan vurderes lagt til grunn.  
 
I materialet innlevert til oppstartsmøte er det vist parkeringsløsning i deler av 1. 
etg. på terreng. Parkeringsanlegg under terreng gir fordeler knyttet til 
uteoppholdsarealer og effektiv arealbruk. Parkeringsløsning vurderes i 
planarbeidet.  

 

16 Parallell behandling  
Forslagsstiller ønsker parallell behandling av reguleringsplan og byggesak. 
Kommunen er positive til dette. Detaljer vedrørende dette avklares i løpet av 
reguleringsarbeidet. Parallell behandling må evt. varsles samtidig med varsel 
om planoppstart.  

 

17 Kommunens foreløpige signaler 
I materialet som er innlevert i forkant av oppstartsmøte er det vist eksempler 
på to mulige utnyttelser av tomta. Utbygger ønsker å bygge videre på eksempel 
2 som har den høyeste utnyttelsen. Dette alternativet gir imidlertid 
utfordringer knyttet til tilfredsstillende leke- og uteoppholdsareal, tilpasning til 
de bygde omgivelsene. Mangelfulle leke- og uteoppholdsareal vil kunne 
resultere i negativ innstilling fra administrasjonen.  
 
Ekseple 1 har lavere utnyttelse og viser bedre tilpasning til de bygde 
omgivelsene. Avstanden mellom byggene virker imidlertid kort og kan gi 
utfordringer knyttet til innsyn.  
 
I revidert kommuneplan legges det til rette for fortetting innenfor gang- og 
sykkelbyens avgrensing. Den aktuelle tomten er sentrumsnær med de fleste 
tjenester og servicetilbud innen gangavstand. Lokaliseringen tilsier høy 
utnyttelse og vekt på fortetting. Samtidig er det i revidert kommuneplan lagt 
økt vekt på fortetting med kvalitet der også tilpasning og hensyn til de bygde 
omgivelsene og landskapet er vektlagt. Nærheten til sjø og viktige friluftsarealer 
tilsier også at disse hensynene er viktig. I denne saken vil det være viktig å veie 
ønske om høy utnyttelse mot hensynet til landskap, friluftsområdene og de 
bygde omgivelsene mot hverandre.  Som ledd i dette vil det være viktig å 
utarbeide gode illustrasjoner som viser virkningene av den nye bebyggelsen for 
bygningsmiljø og landskap.  

 

18 Krav til planforslaget  
Plankart i PDF-format og SOSI-format  
Reguleringsbestemmelser  
Planbeskrivelse  
Merknadsdokument med forslagsstillers kommentarer 
Illustrasjonsplan som viser maks utnyttelse 
Illustrasjoner som viser virkninger av planforslaget (nær og fjernvirkning) 
ROS-analyse og temautredninger, herunder støy og trolig 
geoteknikk/grunnforhold  

 

19 Framdrift  
 
ÅB 



Forslagstiller vurderer tidspunkt for varsling. Varslingsmaterialet skal 
godkjennes. Forslagsstiller varsler parter ved brev og sørger for kunngjøring i  
Sandefjord blad. Frist for uttalelser bør være minimum fire uker.  
 
Kommunen utarbeider liste over parter som skal varsles ved brev og 
oversender konsulent. Kommunen kunngjør planarbeidet elektronisk på sine 
nettsider og i digital kartløsning.   
 
Tidsfrister for saksbehandling løper når det foreligger en endelig plan med 
korrekt planmateriale og SOSI-format. Frist på 12 uker gjelder fra komplett 
planforslag foreligger til saken skal fremmes for 1. gangs behandling.  

 
 
 
 
DY 

 
Referent: Dag Yttri    
 
 
 
Plangebyr  
Det må betales gebyr for behandling av reguleringssaker i samsvar med enhver tids gjeldende 
gebyrregulativ når planforslaget har vært til 1. gangs behandling. 
 
Forslagsstiller må i tillegg til gebyret dekke: 
Utgifter til nødvendig fagkyndig bistand i planbehandlingen, f. eks. støyvurderinger, 
grunnundersøkelser, undersøkelser av forurenset grunn, arkeologiske undersøkelser o. l., uavhengig 
av når disse utføres. 
 
Generell informasjon 
Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl. § 12-3. Ufullstendige planforslag medfører at 
saken stoppes (12 ukers fristen) og returneres for komplettering.  
 
Det er et absolutt krav at digitale plankart leveres i henhold til standardene «Nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister»: www.regjeringen.no/kartforskriften. 
Planen kan ikke fremmes politisk før dette kravet er oppfylt.  
 
 

VEDLEGG TIL REFERAT 
• Maler (varlingstekst, reguleringsbestemmelser, merknadsdokument m.m.) 

• Retningslinjer for utarbeiding av arealplaner 

• Gebyrregulativ 

• Kommunal veinorm  

• Veileder for overvannshåndtering (Vestfold fylkeskommune)  

• Kommunens veileder/norm for renovasjonsløsning  

• Veileder for energiutredning i plansaker  
 

 
 

http://www.regjeringen.no/kartforskriften

