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Høringsuttalelse til forslag til planprogram for
kommuneplanens arealdel i Skien kommune
Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark (FNF Telemark) er et nettverk for 10 av de største
natur- og friluftsorganisasjoner i fylket. FNF Telemark arbeider for å sette friluftslivet og dets
behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet, samt viktigheten av å ta
vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Telemark arbeider også for å sikre arealer for et
aktivt friluftsliv. Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Telemark er kjent med planprogrammet
til kommuneplanens arealdel for Skien kommune.
Bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.
FNF Telemark vil berømme Skien kommune for å ha høy prioritet på helhetlig, bærekraftig
og langsiktig utvikling med i tråd med NFs bærekraftsmål. Helhetlige grep for en by til å bli
funksjonell og bærekraftig krever mye. FNF Telemark ønsker å påpeke viktigheten av å skape
et levende bymiljø ved grønn omstilling, spesielt med tanke på bærekraftsmål 13 –
klimaendring og 11 – bærekraftige byer og lokalsamfunn. FNF Telemark mener det er
avgjørende for at Skien blir oppfattet som en moderne by det er godt å bo og vokse opp i.
Levende bymiljøer forutsetter satsning på tilrettelegging for persontransport i form av
kollektiv, sykkel og gange, og grøntområder innenfor byggesonen, som knyttes sammen med
omkringliggende naturområder. Dette er noen av de viktigste premissene de unge (og eldre)
setter for attraktivitet.
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Planprogrammet viser til utfordring med å ivareta grøntområder ved fortetting. FNF forstår
problemet, men mener det er en forutsetning for et godt bymiljø at de blågrønne
kvalitetene sikres. Fortetting ikke lønner seg om en ikke ivaretar og prioriterer grøntområder
tilknyttet turveisystem mot marka.
FNF Telemark berømmer Skien kommune for at fokus på grøntområder og
sammenhengende turveisystem fra sentrum og ut til marka, er tydelig fremhevet og
gjennomgående i planprogrammet. Drammen kommune har vært blant landets beste på
dette med gode resultater i form av økt vekst og tilflytting.
FNF Telemark råder Skien kommunen til å implementere prosjektet Friluftslivets
Ferdselsårer i planprogrammet som tiltak i å ivareta disse kvalitetene.
Statlige planretningslinjer i kommunal planlegging
FNF Telemark fremhever hvor viktig det er at statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen ivaretas i Skien. Strandsonen ved vann og vassdrag er spesielt
sårbar. Enkeltinngrep og bit for bit nedbygging av strandsonen bør forhindres gjennom
konkrete tiltak/ satsninger i planprogrammet. FNF etterspør en 0 - visjon av utbygging i
strandsonen i kommunen, på lik linje med nedbygging av matjord. Det bør inkluderes en
setning fase 1 i grovsiling om: Ny bebyggelse skal ikke ligge innenfor 100 meters beltet mot
sjø eller vassdrag som vil være til hinder for allmenhetens tilgang til strandsona.
6.5 landbruk og naturressurser
Planprogrammet fremhever vern av verdifulle kulturlandskap og sammenhengende
naturområder. Dette er FNF veldig fornøyd med, og anser som viktig. Samtidig savner FNF
Telemark konkretisering av bestemmelse mot vindkraft i for av vindmøller i kommunen. FNF
er krystallklare på at om Grenland og Skien som regionhovedstad skal øke attraktiviteten bør
det være null – visjon og vedtak mot anleggelse av vindkraft i kommunen.
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