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Det vises til skriv fra Finansdepartementet dat. 15.11.07.

Telemark fylkeskommune utarbeidet i 1997 - 1998 en fylkesdelplan for kystsonen i
Telemark for perioden 1998 - 2005. Fylkesdelplanarbeidet ble utarbeidet i samarbeid med
ststlige myndigheter og de kommunene  i fylket  som lå langs Telemarkskysten og langs
Grenlandsfjordene opp til utløpet av Telemarksvassdraget. Kommuneplanenes arealdeler i
kommunene Porsgrunn,  Bamble og Kragerø har senere vært revidert på bakgrunn av
fylkesdelplanen. Telemark fylkeskommune vil ta initiativet til en diskusjon om hvorvidt
man skal sette igang en prosess for å foreta en revisjon av kystsoneplanen.

I fylkesdelplanen for kystsonen i Telemark er det tegnet inn to sjøområder som er avmerket
som områder for ankring av skip.  Det ene ligger i Frierfjorden og brukes som venteområde
for skip som skal losse eller laste på Herøya eller ved industribedriftene på Rafnes og
Rønningen .  Det andre ligger sør for Mejulen og blir brukt av skip som har losset i
Telemark og som avventer nye frakteoppdrag.  I tillegg brukes en del av Skjerkebukta i
Frierfjorden som lagringsplass for plastrør og et område mellom Veaholmen og Håøya som
et område hvor man utfører slepeprøver for nye fartøyer som blir produsert/utrustet ved
Akers verft i Trosvikbukta.

Sjøkart nr. 5 som dekker mesteparten av Telemarkskysten og fjordområdene op til utløpet
av Telemarksvassdraget viser et større område i vestre del av Frierfjorden som har
restriksjoner når det gjelder trafikk fordi disse sjøområdene ligger innenfor
sikkerhetsområdet for industribedriftene på Rafnes og Rønningen.

De områdene som er viktige for fiskeriviksomheten er avmerket i fylkesdelplanen for
kystsonen og kommuneplanenes arealdeler som områder som brukes til fiskeri.
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De øvrige sjøområdene i Telemark, bortsett fra de trafikkområdene som utgjør
innseilingsledene, inngår i skjærgårdsparken i Telemark og brukes av innbyggerne i
Telemark og tilreisende til rekreasjon og friluftsliv.

Med hilsen

Per Ove Kittelsen
rådgiver - Infrastruktur, areal og kulturminne
per-ove.kittelsen@t-fk.no

Vedlegg: Fylkesdelplan for kystsonen i Telemark 1998 - 2005, godkj. Av Md. 30.07.99.


