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Til Statsforvalteren og Sandefjord kommune 

 

 

Sandefjord, 14.04.2021 

Dette brevet er skrevet på vegne av /Tilsluttet i FNF Vestfold 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, 

Oslofjordens Friluftsråd, Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, Speidere fra Vestfold krets av Norges 

Speiderforbund og Vestfold KFUK-KFUM Speidere, Den Norske Turistforening ved DNT Horten, Holmestrand og 

Omegn Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord Turistforening og Tønsberg og Omegn 

Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening Vestfold, Norges Padleforbund ved Havpadlerne Tønsberg og 

Sandefjord Kajakk, Vestfold Orienteringskrets, Norsk Botanisk Forening Larvik, Norges Sopp- og 

Nyttevekstforbund ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening, Syklistenes Landsforening i Larvik, 

Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk. 

 

Forum for natur og friluftsliv i Vestfold (FNF Vestfold) viser til brev fra Sandefjord kommune mottatt 

26.03.21 med melding om følgende politisk vedtak:  

Kommunestyret, sak 030/21, har i møte 25.03.2021 fattet følgende vedtak:  

Klagen fra Forum for natur og friluftsliv av 09.03.21 på vedtak i kommunestyremøtet den 

18.02.21 i sak 12/21 avvises av kommunestyret. 

Kommunen begrunner avvisningen av klagen med at kommunestyrevedtaket ikke kan anses som et 

enkeltvedtak. Det argumenteres med at det må anses som en uttalelse og ikke et vedtak - noe som i 

så fall avviser allmenhetens klageadgang etter friluftsloven på et prinsipielt grunnlag. FNF mener at 

det er riktig at Statsforvalteren vurderer om dette kommunestyrevedtaket kan anses som et 

enkeltvedtak.  

FNF påklager herved avvisningsvedtaket og ber om at saken sendes direkte til Statsforvalteren uten 

forutgående behandling i kommunestyret, slik forvaltningsloven sier. 

FNF opprettholder samtidig klagen på kommunestyrets vedtak 18.2.2021 i sak 12/21 «Yxney og 

fremkommelighet og friluftslovens § 13» punkt 2:  

Port ved Engebukta vurderes ikke til å være et ulovlig stengsel som er i strid med § 13 i 

Friluftsloven.  

Klage på vedtak i kommunestyret sak  
030/21 Sandefjord kommune 



  

Side 2 av 2 

FNF Vestfold mener Sandefjord kommune gjennom dette vedtaket legitimerer oppsetting av et 

ulovlig stengsel i strandsonen, og dermed også bryter med rollen kommunen har etter friluftslovens 

§ 22, om å fremme friluftslivet. Den aktuelle porten er til hinder for lovlig ferdsel på store deler av 

Yxney, som er et av Sandefjords viktigste og mest attraktive friluftsområder. 

Vi viser til klage oversendt Sandefjord kommune og Statsforvalteren 09.03.21, se vedlegg, og ber 

Statsforvalteren vurdere alle mulige ulovligheter ved denne saken. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Vestfold 

 

Kristin Fredheim 

Koordinator 

FNF Vestfold 

 

 


