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Til: Børve Borchsenius Arkitekter AS     Sandefjord, 24.04.20 

post@borveborchsenius.no  
 

Kopi: Sandefjord kommune 

post@sandefjord.kommune.no 

 

Tilsluttet i FNF Vestfold: 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, Oslofjordens 

Friluftsråd, Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, Speidere fra Vestfold krets av Norges 

Speiderforbund og Vestfold KFUK-KFUM Speidere, Den Norske Turistforening ved DNT 

Horten, Holmestrand og Omegn Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, 

Sandefjord Turistforening og Tønsberg og Omegn Turistforening, Norsk Ornitologisk 

Forening Vestfold, Norges Padleforbund ved Havpadlerne Tønsberg og Sandefjord Kajakk, 

Vestfold Orienteringskrets, Norsk Botanisk Forening Larvik, Norges Sopp- og 

Nyttevekstforbund ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening, Syklistenes 

Landsforening i Larvik, Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk. 

__________________________ 

 

 

Høringssvar  
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. 
Detaljregulering for Rødsåsen – gbnr. 112/17 m.fl.  

 

FNF Vestfold mener at Rødsåsen må bevares som den er i dag og at de varslede byggeplanene 

stoppes.    

Barnehagene, skolen og beboerne rundt i tilknytning til planområdet får oppdelt, ødelagt og 

begrenset adkomst til et uerstattelig friluftslivsområde ved de foreslåtte planene om utbygging. 

Barn og unge har en begrenset aksjonsradius, og bruker kun grøntområder nær bolig og skole. 

Kommunen har gjennom arealplanlegging og forvaltning av plan- og bygningsloven dermed en 

avgjørende rolle i om barn får oppleve natur i oppveksten. Forslaget er også i konflikt med den 

friluftslivspolitikken Stortinget har vedtatt. 

Nærturområde 

Rødsåsen er et viktig nærturområde der folk tar en kveldstur etter arbeid eller går tur på en fridag. 

Den siste tiden viser med tydelighet hvor viktig det er å ha turområder i umiddelbar nærhet. At folk 

kan være aktive i hverdagen gir store verdier for samfunnet som blant annet gjenspeiles i mindre 

sykefravær og reduserte sykehuskostnader. Helsedirektoratet har beregnet at samfunnet vil spare 
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455 milliarder hvert år hvis alle inaktive blir fysisk aktive. Da må dagens tilgjengelige områder 

bevares.  

 

Flere går tur enn andre former for trening 

Skal folk fortsette å gå på tur må man bevare attraktive turområder i nærmiljøet, da blir det lettere 

for folk å komme seg ut på tur uten å kjøre langt. Vi vil også presisere at turstier/turløyper er den 

anleggstypen den norske befolkningen bruker mest. Dette er langt hyppigere brukt enn for eksempel 

helsestudio og idrettshaller. 

 

Stor oppslutning 

Friluftsliv har generelt svært stor oppslutning, ni av ti sier at de er interessert i friluftsliv (TNS Gallup 

2012). Spesielt friluftsliv i nærområdet er et viktig lavterskeltiltak som aktiviserer grupper som er lite 

fysisk aktive. 65 prosent av den norske befolkningen ønsker å bli mer fysisk aktive i 2020. Det viser en 

undersøkelse som er gjennomført av Ipsos. Vi mener at det må følges opp ved å vektlegge hensynet 

til friluftsliv i dette området. 

 

Barn, barnehage og skole 

Rødsåsen brukes regelmessig av barnehage, barneskole og andre som bor ved skogen.  En eventuell 

utbygging vil medføre tap av friluftsområde for utsatte brukergrupper. 

Stortingsmeldingen om friluftsliv (Meld.St.18.) kap. 6.6 sier  

«For å ivareta grupper som har et særlig behov for nærhet til turområder, stier og turveger, vil 

regjeringen oppfordre kommunene til å ta hensyn til avstand til attraktive uteområder ved 

lokalisering av skoler og barnehager, samt alders- og sykehjem».  

I tillegg står det i Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen, kap. 5b: «I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt 

eget lekemiljø. …»  

 

God folkehelse 

Friluftsliv fremmer livskvalitet og helse, samt gir naturopplevelser, mestring og rekreasjon. Friluftsliv 

er en del av kulturarven og gir identitet og bolyst. Friluftsliv er lavterskel, sosialt utjevnende og 

inkluderende. Tilrettelegging for enkelt friluftsliv er en billig og effektiv investering for god folkehelse.  
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Svært viktig friluftsområde  

Vi minner om at planområdet er klassifisert som 

svært viktig friluftsområde under kommunenes 

kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 

Kyststien går også gjennom Rødsåsen og det 

finnes orienteringskart over åsen, dette viser hvor 

viktig området er å ta vare på. Vi mener at 

kartleggingen og verdsettingen av friluftsområdet 

må gjenspeiles i den videre vurderingen for bruk 

av området.  

  

Plan for nærturområder i Sandefjord kommune 

FNF Vestfold ønsker at planområdets status i 

kommuneplanen gjøres om til LNF-område og 

grønnstruktur og ber kommunen utarbeide en 

egen plan for ivaretagelse av nærturområder.  

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Vestfold 

 

_________________________  

Kristin S. Fredheim 

Fylkeskoordinator 

FNF Vestfold 

  


