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Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden (sak-17/ 3098)

Vestfold og Telemark fylkeskommune berømmer staten for å ha tatt initiativ og utarbeidet en
viktig og tidsriktig helhetlig plan for Oslofjorden. Betydningen av samordning av statlige sektorer
og virkemiddelapparat er en særlig viktig del av planen. Planen påpeker også nødvendigheten
av regional og kommunal oppfølging. For fylkeskommunens del betyr dette blant annet et
spørsmål om oppfølging gjennom et interregionalt samarbeid i og om Oslofjorden, og mellom
Vestfold og Telemark, Viken og Oslo fylker, samt vurdering av egnet prosess for dette.

Invitasjon til innspill ble gitt på departementets nettside 18.12.2019 med frist 24 januar 2020.
Vestfold og Telemark fylkeskommune har fått utsatt frist til 10 februar til å avgi innspill. Grunnet
stramme tidsfrister avgir fylkesrådmannen en administrativ høringsuttalelse med forbehold om
politisk behandling. Protokoll ettersendes.

Alle fylkeskommunene rundt Oslofjorden har vært involvert i utarbeidelsen av planen. Det har
vært avholdt en bredt anlagt innspillskonferanse, egne møter med Miljødirektoratet og
workshops med øvrige sektormyndigheter.

Oslofjorden er av nasjonal verdi. Helhetlig plan for Oslofjorden samsvarer med prinsippene om
mål for bærekraft fra «Ditt og mitt Vestfold og Telemark» (2019). Oslofjorden påvirkes fra
summen av avrenning fra alle nedslagsfelt i hele det sentrale Østlandet. Dette betyr at det som
gjøres eller ikke gjøres i fylker og kommuner langs vann og vassdrag i hele det sentrale
Østlandet påvirker Oslofjorden. Områdene rundt Oslofjorden utgjør tyngdepunkt for bosetting i
Norge og er en viktig ressurs for friluftsliv, folkehelse, næring, logistikk til sjø og på land.
Oslofjorden inneholder 3 nasjonalparker med marint fokus, samt en rekke verneområder for
sjøfugl, hummer, torsk mm.

Helhetlig plan for Oslofjorden uttrykker; Å redde Oslofjorden vil medføre betydelige kostnader,
men verdien av Oslofjorden har i nasjonal sammenheng, og med antall innbyggere som bruker
den, forsvarer at innsatsen styrkes i årene fremover.

Planen inneholder forslag til overordnede tiltak, mulig nye virkemidler og føringer for sentral og
regional stat, fylkeskommuner og kommuner for den videre forvaltningen av Oslofjorden.
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Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig
planlegging og virksomhet i Oslofjordregionen.

Helhetlig plan for Oslofjorden går videre enn vannforskriften og omhandler bla bærekraftig
arealbruk i 100 m beltet langs fjorden, bruk og vern, samferdsel og logistikk, friluftsliv og
folkehelse, reiseliv og næring, kulturminner mm. Alle relevante statlige sektormyndigheter
har deltatt i arbeidet innenfor sine målområder og med innspill til konkrete handlingspunkter for
sektorene. Fylkesrådmannen slutter seg til dette og legger samtidig til grunn at Helhetlig plan
for Oslofjorden vedtas av Regjeringen.

Fylkesrådmannen påpeker samtidig nødvendigheten av et samarbeid med Viken og Oslo
fylker, samt et samarbeid med Vestfold og Telemark vannregion og Viken og Innlandet
vannregion.

Helhetlig plan for Oslofjorden vurderes innarbeidet i regional planstrategi for Vestfold og
Telemark fylkeskommune for perioden 2020 -2024, og i regional vannforvaltningsplan for
vannregion Vestfold og Telemark for perioden 2021 -2027(33).

Innspillet oversendes med forbehold om politisk behandling som vil bli gjort våren 2020 med
bakgrunn i vedtak i fylkestinget i Vestfold og Telemark 17.12.2019, sak 17/19 følgende;
«Miljødirektoratet har i samarbeid med andre statlige etater, fylkesmennene og berørte
fylkeskommuner og kommuner foreslått en handlingsplan for bedring av miljøtilstanden i
Oslofjorden og Skagerak. Fylkesrådmannen bes snarest mulig komme tilbake til fylkestinget
med forslag om konkret oppfølging av handlingsplanen og fylkeskommunens rolle i dette
arbeidet.»

Det vises også til innspill fra prosjektene «Krafttak for Kysttorsken» og «Frisk Oslofjord» av
01.10.2019, signert av fylkesordfører i Vestfold og Østfold, samt styreledere i nasjonalparkene
Færder og Ytre Hvaler (s. 140 i Helhetlig plan).

Med hilsen

Anitra Fossum Lars Wilhelm Solheim
Seksjonsleder Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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