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Møteprotokoll 
 
 

 
Utvalg:  Fylkesrådet 
Møtested:  Teams 
Dato:  24.09.2020 
Tid:  14:30 - 15:00 
 
 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon  
Tonje Brenna Leder  

Halvard Ingebrigtsen Medlem  

Siv Henriette Jacobsen Medlem  

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim Medlem  

Olav Skinnes Medlem  

Johan Edvard Grimstad Medlem  

Tonje Kristensen Medlem  
 
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn  
Kristian Thowsen fylkesdirektør 

Anne Skau fylkesdirektør 

Solveig Helene Olsen fylkesdirektør 

Håkon Bjarne Johnsen fylkesdirektør 

Knut Sletta fylkesdirektør 

Hilde Hermundsgård Reine Fylkesdirektør 

John Arve Eide fylkesdirektør 

Anne-Lise Kristoffersen seksjonsleder 

 
 
Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten 
  
Forfall: Ingen 



  
Møtet ble gjennomført som fjernmøte med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i 
kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. 
  
Det ble ikke reist spørsmål om representantenes habilitet. 
 

  



Fylkesrådets behandling av sak 234/2020 i møte den 24.09.2020: 
Behandling: 
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag. 
 
Fylkesrådets vedtak 
Viken fylkeskommune støtter en revisjon av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen som bidrar til tydelige retningslinjer, og som i større grad tar hensyn til lokale 
forskjeller innad i den enkelte kommune. Viken fylkeskommune vektlegger følgende: 

1. Viken fylkeskommune støtter at kommunene i Viken er plassert i sone 1, Oslofjordregionen, som 
favner de kommunene som over lang tid har hatt et stort utbyggspress. 

2. 

Høringsnotatet påpeker at «presset er ikke nødvendigvis stort i hele kommunen, men knytter seg til 
enkelte attraktive områder langs kysten.» Dette gjelder også i deler av sone 1. Viken fylkeskommune 
vil derfor understreke viktigheten av muligheten for en differensiert tilnærming også innad i sone 1 
slik at man kan legge til rette for kystbasert næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling. En inndeling 
av sone 1 blir imidlertid for finmasket på nasjonalt nivå. Gjennom regional planlegging og videre 
gjennom kommunal planlegging har man lokalkunnskap nok til å vurdere hvor det ev skal kunne 
gjøres unntak fra de nasjonale retningslinjene ved at det åpnes for eksempelvis kystbasert næring, slik 
intensjonen med endringene er for sone 2 og 3.  

3. Tiltak i 100-metersbeltet må alltid vurderes meget strengt mot hensynet til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

4. 
Viken fylkeskommune understreker at utbygging konsentreres til allerede bebygde områder, slik at 
øvrig kystsone skjermes og urørte områder bevares. Særlig viktig er det at areal til sentrums- og 
næringsutvikling prioriteres foran arealer til fritidsboliger og boligbebyggelse.  

5. 

Viken fylkeskommune mener at sjøen med vannareal og arealene i strandsonen bak 100-metersbeltet 
har viktige verdier for friluftsliv, landskap, natur, kulturmiljø og allmenne interesser. At strandsonen 
mer enn 100 meter fra sjø og sjøarealene er tatt ut av statlige planretningslinjene bidrar til en 
svekkelse av de verdier og hensyn reglene er satt til å ivareta. Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen bør inneholde nasjonale føringer også for disse 
arealene med tilsvarende differensiert tilnærming gjennom lokal og regional planlegging som 
beskrevet i vedtakspunkt 2. 

 
 


