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Utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen  -  innspill
Fylkesmannen i Vestfold viser til Finansdepartementets brev av 15. november d.å. Departementet
har i dette brevet bedt om fakta og synspunkter knyttet til en del spørsmål og problemstillinger om
betaling for bruk av areal i kystsonen.

Vi ønsker å knytte følgende kommentarer til de spørsmålene som er reist:

1. Aktuelle virksomheter antas først og fremst å dreie seg om oppdrettsanlegg i sjø. I
Vestfold har dette et lite omfang, men de siste årene er et større blåskjellanlegg etablert i
Larviksfjjorden. Utover dette er det kun snakk om små spredt anlegg, først og fremst for
blåskjell. Bruken antas å fortsatte på et lavt nivå.

2. Oppdrettsanlegget i Larviksfjorden er planmessig avklart i kommuneplanen, og er ellers
konsesjonsbehandlet av fiskerimyndighetene.

3. Bruk av kystsonen  i Vestfold  til oppdrettsanlegg vil som oftest komme i konflikt med
viktige natur-,  landskaps og friluftsinteresser.

4. Kan lokalt innebære forurensningsbelastninger. Se ellers 3.

5. De sterke friluftsinteressene på Vestfoldkysten setter klare begrensninger på
oppdrettsnæringen.

6. Kyst- og sjøarealene langs Vestfoldkysten er et knapphetsgode for befolkningen i hele
Oslofjordregionen. Disse brukerinteressene legger sterke begrensninger på for eksempel
oppdrettsnæringen.

7. 2 kommuner har kystsoneplan. Det er ellers laget fylkesdelplan for kystsonen, med
retningslinjer for bl.a. oppdrettsanlegg. Retningslinjene betoner viktigheten av bred
planavklaring, og sier nei til oppdrett av anadrome laksefisk i sjøområdene.

8. Kunnskap og kompetanse er god for planlegging av landarealene, men svak i forhold til
sjøarealene.
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9. Se spørsmål 6.

10. I Vestfold er det arealknappheten i forhold til brukerinteressene som legger begrensninger,
ikke muligheten for å ta betalt.

11. I Vestfold må konflikter avklares  gjennom regional  og kommunal  planlegging  etter plan-
og bygningsloven.

Med hilsen
Fylkesmannen i Vestfold
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