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Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel for Skien 2011 – 2023  

   

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Telemark er kjent med at Skien kommune har kommuneplanens 

arealdel til offentlig høring og ønsker å komme med innspill.  

Skien kommune er en del av Oslofjordregionen. Denne regionen er utsatt for sterkest press på 

arealene, og er i en særstilling med tanke på tidligere vedtatte rikspolitiske retningslinjer. 

FNF Telemark fraråder å øke hyttestørrelsen på fritidsboliger innenfor 100 meters beltet til 100 kv/m, 

samt den ytterligere økningen til 120 kv/m BYA vedtatt i Formannskapet den 29.04.2014. FNF 

Telemark mener dette er i strid med de nasjonale føringene fra Regjeringen om en strengere og mer 

langsiktig strandsoneplanlegging, jamfør §1-8 i Plan- og bygningsloven og statlige planretningslinjer 

for differensiert strandsoneforvaltning. Det skal være en svært restriktiv holdning til nye fritidsboliger 

og til en vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger. 

Enklere saksbehandling som argument veier ikke tyngre enn nasjonale restriksjoner og en 

bærekraftig strandsoneforvaltning. «En forenkling» av bestemmelsene om fritidsbebyggelse vil føre 

til ytterligere press på verdifulle frilufts- og naturområder knyttet til kyst og vassdrag hvor 

allemannsretten allerede blir utfordret av intensiv privatisering. 

FNF Telemark mener det er svært viktig å sikre strandsonen for allmennhetens interesser og for 

natur- og kulturmiljø.  En restriktiv strandsonepolitikk gir gode opplevelser, bedre folkehelse og 

livskvalitet, og er med på øke Skiens stedegne attraktivitet mtp turisme og tilflytning.  

Vi tar gjerne mot henvendelser fra kommunen i saker og områder som berører våre medlemmers 

interesser.  



FNF Telemark ønsker Skien kommune lykke til med å ferdigstille kommuneplanens arealdel og har 

tillit til at natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt i videre saksgang.  
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