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Innspill til utredning om betaling  for bruk av areal i kystsonen

Finansdepartementet ønsker innspill til et forslag om å kunne innk
av areal i kystsonen .  En eventuell betalingsordning må utformes slik at den får en
konkret virkning på de problemområder som eksisterer .  Fylkesmannen er generelt
skeptisk til om en slik avgift vil kunne utformes slik at den kan fremme en positiv og
bærekraftig utvikling i kystsonen .  Det primære virkemiddelet vil uansett være å styrke
kompetansen på bedre arealplanlegging i kystsonen.

Bakgrunn

Finansdepartementet har i brev av 15. november 2007 bedt om innspill til et utredningsarbeid
om betaling for bruk av areal i kystsonen. Siden kystsonen representerer mange viktige
interesseområder i tillegg til næring, blant annet biologisk mangfold og friluftsliv, er det
relevant å drøfte om sjøareal fortsatt skal stilles til gratis disposisjon for ulike former for
næringsvirksomhet.

Utredningsarbeidet gjennomføres av en interdepartemental arbeidsgruppe på politisk nivå.
Regjeringen legger prinsipielt til grunn at kommunene bør få adgang til å innkreve betaling
for bruk av areal i kystsonen. Som grunnlag for det videre arbeidet med utredningen, bes det
om innspill til konkrete faktabeskrivelser og synspunkter som kan bidra til et best mulig
beslutningsgrunnlag.

Fylkesmannens  innspill

Vi er av den oppfatning at det først må vurderes hvorvidt næringsmessig bruk av sjøområdene
medfører noen problemer for andre viktige interesser, før man innfører en betaling for bruk av
sjøområdene i næringsmessig sammenheng. Vi antar videre at ikke alle former for
næringsmessig bruk, eller alle sjøområder, har de samme problemene.

Sjøarealene representerer mange interesser.  I tillegg til ulikenæringsinteresser, er det særlig
viktige interesser knyttet til allment friluftsliv og biologisk mangfold. Buskerud har
verneområder og friluftsområder i Oslofjorden og Drammensfjorden som er sikret med
statlige og kommunale midler.  Næringsmessig bruk av sjøarealene kan gi negative
konsekvenser i form av støy ,  forurensing av vann og sedimenter ,  samt beslaglegging av
vannarealer til for eksempel havbruk og  fiskeri.
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Næringsmessig bruk kan redusere verdiene for allment friluftsliv og biologisk mangfold som
er knyttet både til fastlandet, øyer, havbunnsområder og vannoverflatene. Betaling kan, hvis
det er mulig, brukes til avbøtende tiltak og til formål som kan fremme en positiv og
bærekraftig utvikling i kystsonen.

En eventuell betalingsordning må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med
muligheten til å få til lokal verdiskapning. Dette må ses i sammenheng med de problemer som
slik næringsmessig bruk måtte medføre for andre rettighetshavere eller på andre arealer det
ikke er knyttet eiendomsretter til.

Betalingsordningen må utformes slik at den får en konkret virkning på de problemområder
som eksisterer. Fylkesmannen er generelt skeptisk til om en slik avgift vil kunne utformes slik
at den kan fremme en positiv og bærekraftig utvikling i kystsonen.

For å sikre en god avveining av ulike interesser i kystområdene, er Fylkesmannen særlig
opptatt av at kompetansen på arealplanlegging i kystsonen styrkes. Innføring av
betalingsordning på ulike typer næringsbruk må derfor ikke komme som erstatning for en
helhetlig og tydelig arealplanlegging av kystarealene.
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