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Oppsummering prosjektgruppemøte 29.09.2022 

Dette var første møte i en rekke prosjektgruppemøter som vil bli holdt høsten 2022 og våren 2023.  

Hensikten med planarbeidet 

- Utarbeide regionale planer for Vestfold og Telemark. Det skal utarbeides to planer ettersom 

fylket skal splittes opp. Det vil så langt det går legges opp til en felles prosess for de to 

planene.  

Planprosessen vil gå i 2022 og 2023, parallelt med dette arbeidet skrives det et forslag til 

plandokument. Høring og endelig planvedtak vil gjøres etter at fylkene har blitt delt opp, i 

starten av 2024.  

 

- Planene skal være med på å etablere en felles forståelse for utfordringene og mulighetene 

langs kysten. De skal: 

o Være kunnskapsbaserte  

o Utforme en regional arealpolitikk og felles føringer 

o Se grensesnittet mellom denne planen opp mot andre regionale planer.  

- Planene skal være et verktøy, løfte opp mål, gi retningslinjer og ha et handlingsprogram. 

Retningslinjene bør utarbeides slik at de skal kunne tas direkte inn i kommuneplanen, og 

handlingsprogrammet skal utarbeides med konkrete tiltak og prosjekter.  

 

Kunnskapsgrunnlag  

- Det har blitt utarbeidet en del kunnskapsgrunnlag. Dette er ikke uttømmende og 

tilbakemeldinger fra kommunene mottas.  

- Asplan Viak utarbeide nå på oppdrag fra VTFK en landskapsanalyse som skal være ferdig 

desember 2022. I utarbeidelsen av denne har Styringsgruppa kommet med en del 

kommentarer og bedt om ekstra data. Kommentarene omhandlet blant annet å ta inn 

eksisterende kunnskap og planer som kommunene allerede sitter med. Det legges opp til at 

Asplan Viak kommer på neste møte og forteller mer om landskapsanalysen.  

 

- Kommentar/spørsmål/diskusjon: 

o Kommunene i Vestfold er i stor grad fornøyd med den gjeldende planen og hvordan 

den har fungert  

▪ Svar: Den gjeldende planen har vært med på å etablere en praksis med 

tanke på bl.a. hyttestørrelse som var et problem tidligere, men dette har vi 

etablert en praksis på, og utfordringsbildet har nå endret seg til å omhandle 

bl.a. friluftsliv. Den gjeldende planen har for mange retningslinjer. Nye 

retningslinjer kan bl.a. være knyttet til brygger, næring og 100-metersbeltet 

i by.  

o Dagens plan er for vag som innsigelsesgrunnlag.  

▪ Svar: Vi skal ta vare på det som har fungert, og legge til nytt der det trengs. 

Gjennom å etablere en ny, velbegrunnet planavgrensning kan vi styrke 

hjemmelsgrunnlaget ved å vise til konkrete, kartlagte verdier som er en del 

av det nye planområdet.  

o Vil planene i Vestfold og Telemark bli innholdsmessig like etter splittingen? Fylkene 

har tidligere tolket lovverket noe forskjellig.  
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▪ Svar: Det kommer an på temaet. Tolkning og håndtering av lovgivningen 

som f.eks. ved fastsetting av byggegrense må være lik i Vestfold og 

Telemark, men andre temaer kan det være mer tolkningsrom ved. 

Forvaltningspraksisen skal være lik i de to fylkene.  

▪ Innspill: Det hadde vært fint å koble på en jurist for å få riktig formulering på 

retningslinjene  

o Vestfoldkommunene har et helt annet grunnlag for hvordan kystsonen brukes enn 

Telemark. Utgangspunktet til Vestfold og Telemark er forskjellig, og det må komme 

til uttrykk i planene. F.eks. må ikke utviklingen i Porsgrunn rammes kun fordi de har 

mye som allerede er etablert i strandsonen, og som de hadde blitt hvis de skulle ha 

fulgt Vestfold sin plan.  

▪ Svar: Vi kommer tilbake til dette i de forskjellige temaene som skal bli tatt 

opp. Det er et mål at det tilrettelegges for næring ol. i strandsonen der det 

er avhengighet til sjøen, men det er viktig at det vurderes på et helhetlig, 

regionalt nivå. Det kan skje gjennom en slik plan. 

 

Organisering 

 
- Styringsgruppe, prosjektgruppe og faglig referansegruppe vil være felles for kommunene i 

Vestfold og Telemark, mens de politiske referansegruppene vil være skilt mellom fylkene.  

 

Viktige temaer i høst  

- Vi må avklare forskjeller og likheter mellom planene, og om det er spesielle ulikheter det må 

tilrettelegges for  

- Kunnskapsgrunnlaget  

- (Friluftsliv på) sjøarealene  

- Friluftsliv i strandsonen  

- Næring og turisme  

- I tillegg skal det forberedes 

o Måldiskusjon: hva er målet og hva skal vi oppnå med planene  

o Planenes geografiske avgrensing  

o Oversette SPR, oppfølging av «Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med et 

aktivt friluftsliv», oppfølging av FNs bærekraftmål  

o Begynne å se på utformingen av retningslinjer  
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- Kommentar/spørsmål/diskusjon: 

o Hva menes med den geografiske avgreningen, hvem er med på å bestemme dette?  

▪ Svar: Landskapsanalysen skal være grunnlag for ny avgrensing, og det må 

derfor settes opp noen kriterier eller prinsipper for hva som er grunnlaget 

for fastsetting av grensen. Det kan være nødvendig å gjennomføre møter 

med hver enkelt kommune for å fastsette hvor linja skal gå.  

 

Funksjonell strandsone  

- Funksjonell strandsone er et begrep i SPR 2021, men det finnes ikke en konkret definisjon for 

begrepet. Dvs. at vi må legge noe i begrepet selv. Det gjelder ikke kun 100-metersbeltet.  

 

- Kommentar/spørsmål/diskusjon 

o Funksjonell strandsone tolkes som 100-metersbeltet med mindre annen 

byggegrense er satt. Mange kommuner kan kanskje ikke sett behov for å sett en 

egen byggegrense og det er da 100-metersbeltet som gjelder.  

o Viken skal etablere kystsonenettverk. Hvordan forstår de dette begrepet?  

o Det er viktig å ha klare retningslinjer i regionale planer, da det er vanskelig for 

kommunene å argumentere for de samme hensynene innenfor og utenfor 100-

metersbeltet. Det vil derfor være viktig å bruke tid og ressurser på å utarbeide 

retningslinjer for områdene utenfor 100-metersbeltet.  

▪ Svar: Landskapsanalyse vil bli viktig for denne argumentasjonen  

- Fylkeskommunen opplever at kommunene nå har god kontroll på det som er innenfor 100-

metersbeltet, men at det er større problemer med arealene som ligger utenfor 100-

metersbeltet. Utfordringene ligger blant annet i vei og fremkommelighet, plenifisering, 

trapper osv.  

 

o Kommentar/spørsmål/diskusjon 

▪ Det at RPR-O ble tatt ut av SPR har gitt større handlingsrom og det blir lagt 

mer på at kommunene selv må ta en vurdering, noe som kan være vanskelig 

der politikerne ønsker utvikling.  

▪ Det er viktig at gruppa er enige om prinsippene/kriteriene før det blir tatt 

videre til politikerne, og det må være gode grunner til hvorfor linja blir satt 

der den blir. Det kan f.eks. være pga. vei, regionale interesser osv. men det 

må komme klart frem.  

▪ Planlegging i sjøen er noe det ikke har vært så stort fokus på tidligere.  

 

Forventinger 

- Hva kan prosjektgruppa brukes til?  

o Hva kan samarbeides med i regionale planer og hva må være kommunalt?  

o Innspill til tekst og retningslinjer: Diskutere ting og temaer som kan bli tatt med til de 

andre gruppene.  

o Det kan være hensiktsmessig å opprette mindre arbeidsgrupper som diskuterer 

spesifikke temaer 
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- Hvilke forventninger har dere og hvordan bør gruppa brukes? F.eks. frokostmøter, befaring, 

andre synspunkter. 

 

o Kommentar/spørsmål/diskusjon 

▪ Kartlegge kystkultursteder og befare disse områdene. Dra for å se på noen, 

de har forskjellig karakter og bør tas vare på. Regional plan bør sette opp 

noen retningslinjer for kystkulturstedene, de bør tas med i handlingsplanen 

og det bør bevilges midler til nye reguleringsplaner av områdene.  

▪ Definere hvilke områder som har kulturell verdi, og hvilke som ikke har det. 

Det er vanskelig å skille mellom de ulike områdene fordi mange av 

områdene allerede er i endring.  

• Innspill: Er kystsoneplanen riktig område for dette? Planen må være 

generell og ikke gape over for mye.  Kystsoneplanen kan liste opp 

hva som er viktig, men siden planen må være generell vil det være 

vanskelig med konkrete bestemmelser.  

▪ Kulturminner og kulturmiljø skal kartlegges, skal dette defineres detaljert 

eller generelt? Det er mye kunnskapsgrunnlag for dette i kommunene.  

• Svar: Kommunene sitter med masse informasjon. I FK er det nå et 

pågående prosjekt med å definere kulturmiljøer i Telemark, dette er 

regionalt viktige kulturmiljøer 

▪ Det kom inn en del innspill når planprogrammet var ute, diss burde ses på. 

▪ Sjøarealene er et tema som burde jobbes videre med. Det er mye regionale 

myndigheter vil ha inn i kommunale planer, men som kommunene ikke har 

tid til.  

▪ Vestfold og Telemark fylke har stort fokus på friluftslivet, men mindre fokus 

på fiskerinæringen. Fiskeridirektoratet er aktive i planprosessene i 

kommunene, men kunnskapsgrunnlaget for dette fagfeltet er ofte svakt i 

kommunene. Det kunne vært aktuelt å invitere fiskeridirektoratet inn for å 

få hjelp til det biologiske mangfoldet i sjø og differensiering arv sjøarealene.  

 

Tema: Sjø  

- Kommentar/spørsmål/diskusjon 

o Viktig å få inn mer om næringsdelen av fiskeri, havbruksinstillasjoner og biologisk 

mangfold  

o Det er et problem i dag at en f.eks. vil ha vekk blåskjellinstillasjoner med at en ikke 

får det til  

o Hvorfor har det vært lite oppdrett? 

o Det er vanskelig å kontrollere hvordan folk bruker sjøen. Vannscootere har f.eks. 

blitt et økende problem.  

o Har vi oversikt over hvem som bruker sjøen?  

- Småbåthavner og uthavner 

o Kommentar/spørsmål/diskusjon  

▪ Hvor mye skal kommunen tilrettelegge for båtene. Problem når noen 

områder nærmest blir privatisert, bryggene okkupert og blir til festplasser i 

helgene.  

▪ Hva skal kommunene tilrettelegge for? Skal de tilrettelegge for maks bruk 

om sommeren eller en vanlig helg?  
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▪ Det er viktig at tilgjengeligheten fra landsiden ikke blir privatisert og bygges 

ned. Man må tenke helhetlig, der det tilrettelegges til bruk på sjøen må det 

også tilrettelegges for tilgjengelighet fra land.  

- Stille soner på sjøen 

o Hva vil stille soner bety? Eksempler på andre steder som bruker begrepet er 

gravlunder og friluftsområder  

o Kommentar/Spørsmål/diskusjon 

▪ Lar dette seg gjennomføre på sjøen? Hvem får ansvaret for å overholde det 

og vet personene at de kjører inn i en stille sone?  

▪ Støy er et problem for friluftslivet og en kan oppleve at folk finner en fin 

uthavn, blir værende der og setter opp støyende elementer som aggregat.  

 

- Gjestebåtplasser langs sjøen. Bør det undersøkes nærmere hva behovet er? 

o Kommentar/spørsmål/diskusjon 

▪ Man må se på hele skjærgården. Hvem bruker gjestehavner og hvem legger 

til ved øyer.  

▪ Det er igjen et spørsmål om tilrettelegging, skal en fylle behovet vil det 

kanskje ikke føre til en god utvikling. Hvor mange gjesteplasser eller 

småbåthavner skal en ha og for hvor store båter skal det tilrettelegges for?  

▪ Det finnes et potensiale innenfor de private båtplassene. F.eks. når private 

er borte fra plassen sin burde det være mulig å benytte dette som 

gjesteplasser. Dette finnes allerede noen steder.  

▪ Det kommer mer og mer at en må reservere plass på forhånd.  

▪ Spørsmål om dette blir en tilleggsutredning? Tolker utredningen som en 

parkeringskapasitetstelling på vann. Det er planer om å utvide kapasiteten i 

Holmestrand, det er positivt om en får en regional ramme på dette slik at 

det blir sett helhetlig.  

• Innspill: Viktig å se på dette regionalt fordi det får påvirkning fordi 

båtene i Holmestrand vil dra lengre ut i fjorden som påvirker de 

andre kommunene (bølgebrytere, gjesteplasser osv.) 

▪ Hva er folk ute etter når de skal bruke gjestehavnene? Det kreves mer og 

mer rundt havnene, f.eks. restauranter, toaletter osv. En må derfor tenke at 

en utvidelse av en småbåthavn vil kreve mer areal rundt.  

▪ En bør prøve å stoppe økningen av båter og størrelsen fordi det påvirker så 

mye mer enn bare båtene. Det er dønninger som ødelegger enkelthavner og 

friluftsområder.  

▪ Prosjektgruppa ønsker seg oversikt over hvor båter kan settes ut. Hvilke 

brygger blir prioritert, hvilke skal utbygges, hvor kan en sette ut båten som 

alternativ til brygge? Det bør være mulighet til å sette ut båten og ta den på 

land igjen. Da stopper man en videre utvidelse av havnene og sparer areal 

som f.eks. dyrka mark.  

▪ Det kan også stilles spørsmål ved tilretteleggingen ved enkelthavner og 

sikkerheten til de. Tilrettelegging av hytter for en eldre generasjon krever 

mer trapper, stier osv. Flere og flere hytteeiere ønsker en dispensasjon for 

dette.  

o Det kan være en mulighet å se på avfallsplanene i sammenheng med denne planen.  
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Hvordan jobbe sammen videre?  

- Kommentar/spørsmål/diskusjon 

o Fordele litt mellom grupper, hvor en kan melde seg på ut i fra tema. I møtene 

diskuterer gruppen begrensede temaer og produserer tekst som blir tatt med 

videre. Dette er viktig for å se på blant annet begrensingene til planen. Det er viktig 

å sette opp avgrenset tid for arbeidet og ulike temaer.  

▪ Innspill: I utgangspunktet er det en god plan, men skeptisk på tidsbruken. 

Det kunne vært mer ressurseffektivt om FK forbereder diskusjonstemaer 

som blir diskutert i møtene  

o Møtene må være mer fruktbare, det kan være lettere hvis gruppene er mindre  

o Ha en viss mulighet til å bestemme hvilke temaer en ønsker å være med på. Ikke alle 

kommuner som trenger å være like aktive i alle temaer 

o De ulike kommunene har en god del bestemmelser i kommuneplanene som kan 

benyttes. Hvis en får tilsendt noe i forkant av møtene kan det samordnes internt i 

kommunene og sende inn bestemmelser de har om temaet.  

o Få hjelp til hva en snakker om internt, og bruke ressursene riktig og effektivt.  

o Arbeidsgruppene kan f.eks. være digitalt, selv om det å møtes fysisk kan være mer 

fruktbart.  

o Ønsker retningslinjer på brygger som direkte kan tas inn i kommuneplaner og at 

bestemmelsene er like på et regionalt nivå. 

o Det kan oppstå diskusjoner hvis retningslinjene blir for konkrete, spesielt fra 

politikerne  

o Innenfor sjøarealer kan temaer være: brygger, friluftsliv på sjø, og gå gjennom 

arealformål (veileder) 


