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Emne: Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden (Sak-17/3098) - Innspill fra Larvik 

kommune 
 
 
Viser til omtale av Helhetlig plan for Oslofjorden på Klima- og miljødepartementets hjemmesider. Det 
er der åpnet for å komme med innspill til forslaget til plan innen 24. januar.  
 
Larvik kommune var i midten av januar i kontakt med departementet vedrørende høringsfristen, og 
fikk da forlenget fristen til 10. februar (avtalt med Avd.direktør Lindis Nerbø i Vannseksjonen).  
 
Nedenfor følger Larvik kommune, ved Hovedutvalget for Miljø, kultur og næring, sin uttalelse til 
forslaget til helhetlig plan for Oslofjorden:  
 
 
 
HMKN- 002/20 Vedtak: 
Hovedutvalget for Miljø, kultur og næring vedtar følgende høringsuttalelse: 
 
Oslofjorden er av nasjonal verdi og tiltak for å oppnå god miljøtilstand og fremme et aktivt friluftsliv 
krever en samordnet og målrettet innsats, noe forslaget til plan legger opp til. Larvik kommune 
støtter Miljødirektoratets forslag til helhetlig plan for Oslofjorden. 
 
En rekke av tiltakene som planen foreslår er omfattende og kostnadskrevende for kommunene å 
gjennomføre. Larvik kommune vil på bakgrunn av dette påpeke at Klima- og miljødepartementet i sin 
behandling av forslaget til plan må vektlegge å få på plass økonomiske rammebetingelser som gjør 
kommunene i stand til å gjennomføre de tiltak som helhetlig plan for Oslofjorden fremsetter. 
 
Larvik kommune vil i denne sammenheng trekke frem 3 konkrete forhold i kommunen som man bør 
søke å realisere fremover. Disse er: 

 
1. Mølen etableres som nasjonalpark 
 
2. Opprydning i miljøutfordringene i Stavern havn – Miljøpakke Stavern 
 
3. Opprydning i miljøutfordringene i Indre Viksfjord 
 
4. Det pekes ut et område til en mindre installasjon til oppbevaring av sikkerhetsutstyr 

knyttet 
til surfing på Saltstein. Det vurderes også en egnet plassering for et infoskilt og en 
redningsbøye dersom de ikke skal lokaliseres på samme sted som sikkerhetsutstyret. 

 
5. Larvik kommune er en av de aller største hyttekommunene i landet. Utbyggingen har en 
enorm påvirkning på dyreliv og fugleliv og belastningen på naturen er omfattende. 
Derfor bør Larvik komme støtte en mer helhetlig forvaltning (punkt 11 i planen) av 
arealbruken langs Oslofjorden (Larvikkysten) blant annet gjennom en felles regional 
planstrategi og strengere føringer/dispensasjonspraksis. 

 
Ved realisering av disse, vil man på ulikt vis, bidra til å oppnå målene som ligger i helhetlig plan for 



Oslofjorden. Dette er imidlertid kostnadskrevende tiltak som vil kreve bidrag av statlige midler for 
gjennomføring. 
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