
 

 

Stokke, 09.12.2015 
Reguleringsarbeid for Åsly/Haneholmveien, gbnr 129/78 
 
Jordvern Vestfold viser til at Sandefjord kommune har sendt ut varsel om igangsetting av 
reguleringsarbeid for Åsly/Haneholmveien. Fristen for uttalelse var for 2 dager siden, men vi 
håper våre merknader tas i mot siden det er i oppstartfasen av planarbeidet. 
 
Vi har akkurat vært gjennom en omfattende prosess med Regional Plan for Bærekraftig 
Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Planen har en tidshorisont fram mot 2040 og kommunene 
har vært tett på med å spille inn framtidige boligarealer. RPBA ble endelig vedtatt våren 
2014. I denne prosessen er det blitt gjort omfattende vurderinger av de bynære 
matjordområdene og blitt trukket noen langsiktige grenser mellom områder hvor byutvikling 
skal prioriteres og områder hvor matproduksjon skal prioriteres. Sandefjord kommune er av 
de kommunene som gjennom RPBA ”har fått lov til” å bygge ned mest matjord fram mot 
2040.  
 
Sandefjord kommune var også den første kommunen som vedtok ny kommuneplan etter at 
RPBA ble vedtatt. Jordvern Vestfold bemerket i vår høringsuttalelse 21. mars 2014 at det var 
skuffende at kommunen allerede i første kommuneplanrullering etter RPBA utfordret de 
langsiktige utbyggingsgrensene og la inn ytterligere matjordarealer for utbygging. Etter det vi 
erfarer fikk kommunen dessverre godkjent en del av disse arealene.  
 
Jordvern Vestfold stiller nok en gang et stort spørsmål ved Sandefjord kommunes respekt 
for planprosesser, overordnede planer og ikke minst respekt for matjorda! Det gjorde vi 
også i fjor da planutvalget valgte å vedta oppstart av reguleringsplanarbeidet for 
Dverdalsåsen selv om planområdet går ut over langsiktig grense i RPBA, nylig vedtatt 
kommuneplan og reguleringa vil medføre at svært verdifull matjord i stedet vil bli brukt til 
boligbygging.  
 
Jordvern Vestfold ønsker dessuten å gjøre Planutvalget i Sandefjord oppmerksomme på at 
vedtaket er stikk i strid med vedtaket fra en enstemmig Næringskomité på Stortinget nå i 
november, som sier at omdisponering av matjord skal reduseres ytterligere med 1/3 fram 
mot 2020.  
 
En fersk rapport fra AgriAnalyse viser at den svært verdifulle matjorda i Vestfold kan 
produsere opp mot 40 ganger så mye kalorier per daa som mindre produktiv matjord. Da 
kan ikke dere politikere i Sandefjord fortsette å ødelegge matjord til fordel for 
boligbygging! 
 

Til 
Sandefjord kommune 
Planutvalget i Sandefjord 
 

http://www.jordvern.no/2548.En-samlet-naringskomit-strammet-inn-jordvernmalet.html
http://www.jordvern.no/2548.En-samlet-naringskomit-strammet-inn-jordvernmalet.html
http://www.jordvern.no/2548.En-samlet-naringskomit-strammet-inn-jordvernmalet.html
http://www.grontfagsenter.no/28003.Selvforsyning-av-mat-og-arealbruk-Tar-vi-vare-pa-matjorda-AgriAnalyse.html


 

Jordvern Vestfold kan heller ikke skjønne at det er riktig vurdering av kommunen at 
”Formålet er i samsvar med kommuneplanen og reguleringen ansees ikke å felle inn under 
kriteriene i §4 i forskrift om konsekvensutredning.” Planområdet berører jo matjord som er 
klassifisert som svært godt egnet for matproduksjon! 
 

Det sendes kopi av denne uttalelsen til Vestfold fylkeskommune og til Fylkesmannen i 
Vestfold slik at disse gjøres oppmerksom på våre innvendinger. 
 
Vennlig hilsen  
 

 


