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FORSLAG TIL STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT 
FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN - HØRINGSSVAR 
 

Vi viser til brev fra Miljøverndepartementet, datert 29.6.2009 i forbindelse med høring av 

forslag til ny statlig retningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen lang sjøen.  

 

Forslaget legger opp til at det skal være 3 geografiske regioner der det skal skilles mellom 

forvaltningen. Det skilles mellom områder med stort arealpress og områder med mindre press. 

Oslofjordregionen er vist som eget areal der eksisterende rikspolitisk retningslinje fortsatt skal 

gjelde.  

 

Hensikten med den statlige retningslinjen er å følge opp den nye planloven der byggeforbudet 

i 100-metersbeltet langs sjøen og reglene om dispensasjon er strammet inn. Det har ved 

behandling av loven vært en forutsetning at det skulle utarbeides en statlig retningslinje for en 

differensiert strandsonepolitikk.  

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling ser at det kan være hensiktsmessig å differensiere landet i 

ulike soner slik at man kan ta bedre hensyn til de lokale forholdene. Den avgrensningen som 

er gjort, er imidlertid utført på et svært overordnet nivå. Dette gjør at planretningslinjen kan 

gjøre det vanskelig å ivareta intensjonen i planloven på en god måte. For at retningslinjen skal 

være et godt verktøy, mener vi at differensieringen må detaljeres i forhold til det forslaget 

som er lagt frem. Dette må gjøres i samarbeid med fylkesmannsembetene som kjenner de 

lokale og regionale forholdene og bør gjennomføres for områder avmerket med ”stort 

arealpress” og ”lite arealpress”.  
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