
Møte 9. september 2022 i styringsgruppe for regionale 

kystsoneplaner – referat  

Tilstede: 

Kragerø kommune - Joacim Myra Larsen 

Bamble kommune - Finn Roar Bruun 

Porsgrunn kommune - Ebba Friis Eriksen 

Skien kommune - Alexander Karlsson 

Larvik kommune - Hege Eick 

Sandefjord kommune - David Bakke Haugen 

Færder kommune - Andreas Mæland 

Horten kommune - Katja Buen 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – Hanna Fossen-Thaugland 

Vestfold og Telemark fylkeskommune – Linda Lomeland (ledet møtet) og Gry Backe (referent) 

 

Hensikten med planarbeidet 

Fylkeskommunen orienterte om innholdet i Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og 

regional kystsoneplan for Telemark 14. juni 2022 og om status for arbeidet, se foiler. Regional plan 

for kystsonen i Vestfold fra 2014 skal revideres og det skal utarbeides en ny regional kystsoneplan for 

Telemark. Planprosessen gjennomføres i 2022 og 2023. Nye fylker etableres 1.1.2024. Høring og 

endelig planvedtak overlates til de nye fylkene.  

 

De viktigste diskusjonene og avklaringene 

Organisering og gjennomføring av prosessen. Styringsgruppa ønsket følgende: 

• TEAMS møte før møte i politisk referansegruppe (i begynnelsen av desember for å få en god 

kobling mellom styringsgruppa og den politiske gruppa. 

• alle styregruppemøtene innkalles via outlook 

• at de får forslag og alternativer som de kan drøfte på møtene 

• et fysisk møte mellom 12. januar og 25. mai 2023. 

• ungdomsmedvirkning – være tydelig på hva som er forventningene til dem. 

• Politisk forankring – starte med å presentere kunnskap for å skape interesse og forståelse, å 

fremheve mulighetene er kanskje enklere å få aksept for enn bare å peke på utfordringene, legge 

opp til prosessledende vedtak, orienteringer om arbeidet i kommunenes politiske utvalg. 

• Frivillig sektor - kommunens roller og ansvar bør formidles og det må være en edruelighet i 

forhold til hva som er mulig å oppnå. 

En kunnskapsbasert prosess: 

• Arrangere seminarer: få kunnskap og bygge kompetanse- få temaene engasjerende presentert 



• Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget med hva vi har funnet ut og hva det betyr 

• Naturmangfold i sjø: Store mangler, og fk bør være pådriver for NIN kartlegging i sjø.  

• Når det gjelder landskapsanalyse for kysten, har kommunene data og kunnskap som kan tas i 

bruk:  

✓ Sandefjord har utarbeidet et landskapskart i arbeidet med KPA 

✓ Porsgrunn har kommunedelplan for grønnstruktur 

✓ Larvik har en NIN kartlegging for Brunlanes og skal i gang med en kommunedelplan om 

naturmangfold og tap av arter 

✓ Horten er i gang med å kartlegge det biologiske mangfoldet i sjø 

✓ Tønsberg har kartlagt ulike økosystem og fått ros for metodikken  

✓ Færder har grønnstrukturanalyse   

 

Det viktigste vi skal oppnå med de regionale planene: 

• Tydeliggjøre grensesnittet mot andre planer og vise sammenhengene (RP vannforvaltning, RPBA, 

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv (2021) m.fl. 

• Få fram sammenhengen mellom retningslinjene og hensikten med dem. Gode beskrivelser i de 

regionale planene som argument for retningslinjene. 

• Arealnøytralitet – et viktig prinsipp 

• Regionale kystsoneplaner- en fordel å stå sammen, står sterkere når de samme prinsippene 

gjelder for alle kommuner.  

• Edruelighet i forhold til hva vi kan oppnå. 

• Felles forståelse og prinsipper for byggegrenser og brygger. 

• Peke på ulike virkemidler (et eksempel er strategisk oppkjøp av eiendommer)   

• Administrasjonen må være modigere – det skal ikke gis dispensasjoner! 

• Klarer vi å gjøre noe med vannkvaliteten i Oslofjorden, får vi til både verdiskaping og utvikling. 

• For staten er forvaltningen i 100 metersbeltet viktigst, påse at de regionale planene er i tråd med 

nasjonale føringer.     

• Gode retningslinjer som kan tas rett inn i KPA og som bidrar til god kystsoneforvaltning og at vi 

når målene i planene. 

• Situasjonen i Oslofjorden er alvorlig, og vi må få til gode aktiviteter og utvikling på land og i sjø.  I 

fellesskap må vi sørge for at planene blir så gode som mulig, og så er det opp til politikerne styre 

etter dem.   

 

Gry 

13.9.2022 


