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Høring – Uttalelse til forslag til revidert statlig planretningslinje for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Fylkestinget har behandlet saken i møte 29.09.2020 sak 114/ 20

Møtebehandling
Trine Jørgensen Dahll (V) fremmet følgende endringsforslag:
Erstatning for pkt 1 i innstillingen
1) Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at foreslåtte endringer i sone 1 1 vil motvirke
Miljødirektoratets føringer for ny «Helhetlig plan for Oslofjorden» og foreslår at endring for
sone 1 må tilpasse seg kravene i «Ny helhetlig plan for Oslofjorden.»

------
Se for øvrig sitat fra Miljødirektoratet;
"Naturmangfoldet rundt fjorden er blant de rikeste i Norge, og med mange viktige kulturminner. Samtidig er
dette et område som brukes intensivt, og der befolkningen er raskt økende. I de 32 kommunene rundt fjorden
bor det i dag 1,6 millioner mennesker, og enda flere bruker fjorden til ulike typer friluftsliv og rekreasjon. "

De viktigste utfordringer for Oslofjorden og strandsonen opp til 100 meter, er befolkningsvekst og press på
arealbruk i strandsonen, forurensning fra jordbruk og avløp, økt båttrafikk og fiske.

Friluftslivet har en sentral plass i strandsonen og aktiviteter på fjorden. Friluftslivet presses også fra landsiden.
Nå er det i gjennomsnitt bare en tredel (34 %) igjen av arealene i strandsonen som er tilgjengelig for bading,
turgåing og fisking fra land.
Resten er allerede nedbygd, og nedbyggingen fortsetter. Miljødirektoratet legger opp til følgende
innsatsområder og noen viktige tiltak for Oslofjorden:
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Tiltak for en mer helhetlig forvaltning av arealbruken langs Oslofjorden blant annet gjennom en felles regional 

planstrategi og strengere føringer/dispensasjonspraksis"   

  
Nytt pkt 2 (erstatter pkt 2 i innstillingen)  

2) Forslag til endring i kapittel 8 «Retningslinjer for kystkommunene i 
Oslofjordregionen» med underpunktene: 
8.2. Kommuneplan og reguleringsplan 

8.3. Plassering av ny bebyggelse 

8.5. Fritidsbebyggelse 

 
Her foreslår via at ordet «bør» erstattes med ordet «må» i disse underpunktene. 
 
Maren Njøs Kurdøl (Rødt) fremmet følgende forslag på vegne av Rødt: 
Forslag til nytt punkt: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at retningslinjene må være tydeligere på universell 
utforming og tilrettelegging. I flere kapitler er punkter om tilrettelegging og universell utforming 
formulert som noe man bør gjøre. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at disse punktene 
med fordel kan være mer forpliktende, og formulert som noe man skal gjøre. 
 
Votering 
Innstilling fra hovedutvalg for klima, areal og plan pkt 1 og 2 satt opp mot forslag til pkt 1 og 2 fra 
Venstre: 
Innstillingen pkt 1 og 2 ble vedtatt med 56 stemmer (14 H, 2 MDG, 3 SV, 18 AP, 1 FNB, 9 SP, 2 
KrF, 1 Rødt, 6 FrP) mot 5 stemmer (2 V, 2 MDG, 1 Rødt) stemmer avgitt for Venstres forslag 
 
Innstillingen pkt 3, avsnitt 1 og 2 ble vedtatt med 41 stemmer (18 AP, 9 SP, 4 MDG, 3 SV, 2 Rødt, 
2 V, 2 KrF, 1 FNB) mot 20 stemmer (14 H, 6 FrP)  
 
Innstillingen pkt 3, siste avsnitt fikk 30 stemmer (18 AP, 4 MDG, 3 SV, 2 V, 2 Rødt, 1 FNB) og falt 
mot 31 stemmer (14 H, 6 FrP, 9 SP, 2 KrF) 
 
Forslag fra Rødt til nytt pkt 4 ble vedtatt med 38 stemmer (18 AP, 9 SP, 4 MDG, 3 SV, 2 V,  
2 Rødt) mot 23 stemmer (14 H, 6 FrP, 1 FNB, 2 KrF)  
 
Vedtak  

1. Vestfold og Telemark fylkeskommune støtter departementets forslag til reviderte statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen for sone 1 som 
omhandler Vestfold og Telemark.  
 

2. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener det er klargjørende og positivt at forslaget 
til retningslinjer er forenklet ved at Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og 
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sjøområder i Oslofjordregionen er fjernet som eget punkt og erstatte av retningslinjer til 
sone 1. 
 

3. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener strandsonen er av nasjonal betydning og 
skal forvaltes slik at miljøverdier og allmenne interesser tas vare på. Mange 
enkeltinngrep i strandsonen påvirker naturen og landskapet over tid, og forringer 
kvalitetene til områdene.  
 
Klimaendringene med flom og stormflo rammer strandsonen spesielt og gjør det enda 
viktigere å planlegge på en balansert og langsiktig måte. Dette er et nasjonalt anliggende, 
som angår alle.  
 

4. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at retningslinjene må være tydeligere på 
universell utforming og tilrettelegging. I flere kapitler er punkter om tilrettelegging og 
universell utforming formulert som noe man bør gjøre. Vestfold og Telemark fylkeskommune 
mener at disse punktene med fordel kan være mer forpliktende, og formulert som noe man 
skal gjøre. 
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