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Oversender høringssvar: - Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Det vises til foreløpig høringssvar som Lindesnes kommune har sendt inn via regjeringen.no. 
Saksutskrift med behandling ligger vedlagt.  
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling har behandlet saken i møte 13.10.2020 sak 12/20 

 
Følgende vedtak ble fattet: 
 

Lindesnes kommune er enige i soneinndeling for vår kommune som betyr at hele kommunen 
befinner seg i sone to, og er definert som et område der presset på arealer er stort. Sonen 
kommunen er plassert i oppfattes som riktig.  

Foreslått formulering av formålet oppfattes å være mindre tydelig enn i gjeldende 
planretningslinje, og kommunen forslår at første avsnitt beholdes som det er i gjeldende 
planretningslinje. Kommunen foreslår også at de konkrete føringene/prinsippene som er gitt i 
gjeldende planretningslinje for vår sone tydeligere videreføres. 

Reviderte planretningslinjer oppfattes å gi mer ansvar til kommunen som myndighet i 
arealforvaltningen, også når det gjelder temaer av nasjonal interesse som strandsoneforvaltning. 
Planretningslinjen bør bli tydeligere for å gi bedre støtte til kommunen i sin forvaltning av arealer i 
strandsonen. Lindesnes kommune er blant de største kystkommunene i sør, og forvalter daglig 
arealspørsmål i strandsonen. Det er av stor betydning for kommunen å ha klare nasjonale 
retningslinjer som kan gi støtte for de interesseavveiningene kommunen skal gjøre i 
arealforvaltningen i strandsonen. 

Lindesnes kommune vil komme med innspill om at fokus også bør rettes mot strandsone langs 
vassdrag slik at retningslinjen bedre speiler hele hensynet i pbl §1-8. 
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Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at 
det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne 
meldingen. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kristine Lysestøl 
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