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Høring av ny kommuneplan 2023 - 2035 - Arealdel- Sandefjord kommune  

Vi viser til oversendelse datert 26.09.2022 hvor Sandefjord kommune ber om innspill til 
ovennevnte.  
 
Fiskeridirektoratet region Sør gav i brev datert 05.09.2021 tilbakemelding på oppstart av 
planarbeid med kommuneplanens arealdel 2023-2025. (Telefon til saksbehandler 12.10.2022 
bekrefter at korrekt årstall skulle vært 2023-2035.) 
 
Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og 
utviklingsmuligheter for marine næringer - fiskeri og akvakultur - herunder å ta vare på marint 
biologisk mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av 
kystsonen. En forutsetning for kystsonens verdi er at den er ren, levende og mangfoldig. 
 
Merknader og innspill 
Fiskeridirektoratet region Sør ønsker i første rekke å berømme Sandefjord kommune for 
utvikling/bruk av «Digital presentasjon av planforslaget». Etter vår vurdering gjør denne 
løsningen det svært enkelt å få oversikt over kommunens arbeid med kommuneplanens 
arealdel. Å bruke denne type verktøy, hvor det er en konkret sammenheng mellom tekst og kart, 
er til etterfølgelse for andre kommuner. 
 
Innspill- Digital presentasjon av planforslaget 
Kommunens arealstrategier innebærer blant annet å: 

 Begrense nedbygginga av dyrka og dyrkbar mark  
 Sikre viktig grønnstruktur, naturmangfold og tilgjengelighet til sjø og vassdrag 
 Begrense konsekvensene av klimaendringene 

 
Nye grønnstrukturarealer 
Under «Dekningsanalyse grønnstruktur- rekreasjon» «Oppsummering» vises det til at 
jordvernet blir stadig sterkere. I denne forbindelse savner Fiskeridirektoratet region Sør at 
«sjøvern» inkluderes. Vi minner om at tap av naturmangfold i sjø også vil være et problem det er 
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vanskelig å reversere. Ivaretagelse av marine naturtyper vil i tillegg kunne bidra til å dempe 
klimaeffekter på natur og samfunn.  
 
Nytt temakart 
Fiskeridirektoratet region Sør finner det positivt at Sandefjord kommune har utarbeidet et nytt 
temakart for natur. Her ser vi at marine naturtyper fremgår, i tillegg til at Fiskeridirektoratets 
kartverktøy Yggdrasil er inkludert.  
 
Det kan imidlertid se ut som at det er en del mangler under kartlaget «Kystnære fiskeridata».  I 
tillegg til «gytefelt for torsk» og «gyteområder» anbefaler vi kommunen å legge til: 
 

 Gyteområde alle arter 
 Fiskeplasser- Aktive redskap 
 Fiskeplasser- Passive redskap 
 Rekefelt- Aktive redskap 
 Låssettingsplasser 

 
 
Innspill - Konsekvensutredning 
Roabukta småbåthavn 
Kommunen skriver: «Arealinnspillet vil muliggjøre et økt antall båtplasser i Roabukta. Innspillet 
innebærer at brygger inne i bukta kan saneres og båtplassene kan flyttes til sjøarealer med 
større dybde. Dette er tema i pågående arbeid med småbåthavnutredning.»  
 
Videre vises det til at det er registrert bløtbunnsområde som kan bli påvirket av utvidet 
småbåthavn.  
 
Fiskeridirektoratet region Sør påpeker at det i dette sjøområdet også er registrert gyteområder 
for torsk i tillegg til at det i Sandefjorden- Larviksfjorden er registrert fiskeplasser hvor det 
brukes passive redskap som garn.  
 
Kamfjordkilen småbåthavn 
Kommunen skriver: «Arealinnspillet innebærer en utvidelse av dagens småbåthavnformål 
innerst i Kamfjordkilen. Innenfor området er det i dag to eksisterende brygger. I vedtak datert 
23.03.2021 (sak nr. 20/25936) er det gitt dispensasjon inntil 5 år fra forbud om nye brygger, for 
oppføring av en ny, lengre brygge til erstatning for dagens to brygger. 
 
Innenfor arealet er det bløtbunnsområde, hvor det også er registrert flere truede fuglearter. Ved 
en utvidelse av anlegget mot vest, vil dette komme nærmere registrert ålegrassamfunn. 
Konsekvenser for naturmangfold må vurderes nærmere.» 
 
Fiskeridirektoratet regio Sør er i utgangspunktet positiv til at båtplasser samles og plasseres på 
dypere vann. I forbindelse med småbåthavnutredning ber vi om at det blir gjort en 
helhetsvurdering. Det innebærer å inkludere  fiskeriinteressene i konsekvensutredningen når 
vurderinger om utvidelse og/eller flytting av småbåthavner skal tas. Fiskeriinteressene bør også 
tas hensyn til i bestemmelsene.  
 
Innspill- Planbeskrivelse  
7.1 SMÅBÅTHAVNER 
Fiskeridirektoratet region Sør finner det positivt at kommunen har et pågående arbeid med 
småbåthavnutredning som skal kartlegge kapasitet, fremtidig behov for båtplasser i kommunen, 
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opplagsmuligheter, og hvilke anlegg som eventuelt bør tillates utvidet, se for øvrig forrige 
avsnitt. 
 
7.2 FERDSEL, FARLED, FISKE OG NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER I SJØ  
Fiskeridirektoratet region Sør finner det positivt at 3 av de 4 fiske- og låssettingsplasser er 
markert med eget formål (fiske) på plankartet. Vi kan imidlertid ikke se noen vurdering som kan 
knyttes til bakgrunnen for at den 4 registrerte fiske- og låssettingsplassen, Tønnehavna, er 
avsatt til friluftsområde i sjø.  
 
Det er Fiskeridirektoratets vurdering at det er viktig å sikre låssettingsplasser i 
arealplanleggingen. Vi minner om at en låssettingsplass som ikke har blitt brukt på noen år, kan 
som følge av endringer i vandringsmønsteret til fisken bli aktuell for bruk igjen. Se 
https://www.fiskeridir.no/Areal-og-miljo/Areal/Arealplaner/lassetjingsplassar for nærmere 
informasjon.  
 
Innspill- Bestemmelser og retningslinjer 
4.2- Felles bestemmelser for bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL§ 11-11 nr. 3) 
Vi finner det positivt at det ikke tillates etablering av nye kunstige sandstrender eller påfylling 
av ikke- stedegen sandtype. Videre at det fremgår at de marine naturtyper skal tas hensyn til.  
 
4.8 Fiske 
Fiskeridirektoratet region Sør ber om at denne bestemmelsen sees i sammenheng med 
manglende kartlag som nevnt ovenfor.   
 
Det er registrert forholdsvis mye fiskeriaktivitet i Sandefjord kommune. I sjøområdene hvor det 
er registrerte rekefelt og øvrige fiskeplasser ber vi kommunen vurdere å legge inn disse i 
plankartet, eventuelt som kombinert formål. Å planlegge for fiskeri er å planlegge for en 
eksisterende virksomhet. 
 
Næringsutvikling 
Fiskeridirektoratet region Sør understreker at det å legge forholdene til rette for 
næringsutvikling og vekst i fiskeri- og sjømatnæringen i stor grad avhenger av oppdaterte 
arealplaner som legger føringer for arealbruken.  
 
Vi minner om følgende som fremgår av Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023:  
 

«Norge skal være en ledende havnasjon, og havbasert verdiskaping er viktig for 
sysselsetting langs hele kysten. Potensialet for ytterligere vekst er stort og regjeringen 
ønsker å bidra til å realisere dette. Samtidig er kystnære sjøområder viktig for mange og 
til dels motstridende interesser. (…) Bruken av sjøarealene har økt, og det er behov for 
bedre arealplaner med et regionalt og interkommunalt perspektiv. Regjeringen legger 
vekt på at det skjer en samordning mellom myndigheter og lovverk gjennom 
planarbeidet. (…). 
 
 «Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets 
ressurser, og for forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Regjeringen 
prioriterer også arbeidet for rent hav og en lønnsom utvikling av havbruksnæringen. 
Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri- og 
havbruksnæringenes langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og 
miljøinteresser blir ivaretatt.» 
 

https://www.fiskeridir.no/Areal-og-miljo/Areal/Arealplaner/lassetjingsplassar
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Regjeringen har på denne bakgrunn følgende forventninger til fylkeskommunenes og 
kommunenes planarbeid i sjøområder: 

 vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen (…) i et helhetlig og langsiktig 
perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. 

 avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdretts- og havbruksnæringen 
gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i 
planene. 

 
I forlengelsen av dette er det er det også vesentlig at infrastrukturen blir tilpasset gjeldende 
næringsvirksomhet.  
 
Avslutning 
Vi ønsker Sandefjord kommune lykke til i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel 
som vi forutsetter vil gi gode vilkår for å sikre eksistens og utviklingsmuligheter for marine 
næringer, herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Brit Fjermedal 
seksjonssjef 
 
Lena Longva-Stavem 
seniorrådgiver 
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