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Høringsuttalelse - kommuneplanens arealdel 2023 - 2034 - Nordre Follo 
kommune - Viken fylke 
Kystverket har mottatt kopi av uttalelse fra Fiskeridirektoratet til høring av 
kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune. Vi kan ikke se at vi har blitt tilskrevet 
i forbindelse med høring av kommuneplanen.  
Kystverket har som en viktig oppgave å medvirke i kommunal og regional planlegging etter 
plan- og bygningsloven. Det er ikke alle kommunale planer som får betydning for 
interessene som Kystverket skal ivareta. Vi ønsker likevel å få oversendt planer som 
omfatter kyst- og sjøområder, samt strategiske planer som kan få betydning for våre 
interesser, eksempelvis kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Østlig 
del av Bunnefjorden ligger i Nordre Follo kommune, og Kystverket ønsker i fremtiden å få 
mulighet til å gi innspill til saker som kan få betydning for Kystverkets saksområde. 
Vi har funnet informasjon om rullering av kommuneplanens arealdel og tilhørende 
høringsdokumenter på kommunens internettside. 

Grunnlaget for Kystverkets engasjement i planarbeidet 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Vi tar ansvar for sjøveien og produserer viktige fellesgoder for samfunnet. 
Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er et transportsystem som er 
sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippsamfunnet.  

Kystverket er gitt i oppdrag å bidra til å utvikle et helhetlig transportsystem. Et 
velfungerende sjøtransportssystem bestående av farleder, havner og havneterminaler er 
svært viktig for næringsutvikling langs kysten, og for at norske bedrifter kan inngå i større 
handels- og produksjonsnettverk, og for persontransport.   
Kystverket har veiledning og informasjon om vår rolle i arealplanlegging på våre nettsider1. 
Her finner en også styrende dokument som ligger til grunn for vår medvirkning i planlegging 
etter plan- og bygningsloven.  

 
1 https://www.kystverket.no/sjovegen/arealplanlegging/ 

https://www.kystverket.no/sjovegen/arealplanlegging/
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Planarbeidet 
Nordre Follo kommune ble etablert 1.1.2020, etter sammenslåing av de to tidligere 
kommunene Ski og Oppegård.  
Formålet med kommuneplanens arealdel er å fastlegge framtidig arealbruk i et langsiktig 
perspektiv med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 
bygger på overordnede føringer gitt i kommuneplanens samfunnsdel, som inneholder ti 
arealstrategier, og gjennom statlige og regionale planer og retningslinjer. 
Kommunen har hatt spesielt fokus på arealnøytralitet og bevaring av matjord i planarbeidet. 
Dette har ført til at det ikke er lagt inn nye utbyggingsområder i kommuneplanen, og totalt 
550 dekar til utbyggingsformål er tatt ut av planen og endret til landbruks-, natur- og 
friluftsformål eller naturområde - grønnstruktur. 
Kystverkets vurderinger 
Østsiden av Bunnefjorden ligger i Nordre Follo kommune. Bunnefjorden trafikkeres i 
hovedsak av fritidsbåter, men også noe næringsfartøy, jf. opplysninger i Kystdatahuset2. 
Farvannet  
Kommuneplanens arealdel viser mesteparten av Bunnefjorden med arealformålet bruk og 
vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende. Eksisterende 
småbåthavn ved Kattøyodden er vist med arealformålet småbåthavn – nåværende. Ved 
Roald Amundsens hjem/Follo museum er et område vist med arealformålet havn - 
nåværende. Det er ikke knyttet bestemmelser til disse arealformålene. Arealformålene er 
videreført fra gjeldende kommuneplan, og samsvarer med dagens arealbruk. Mesteparten 
av sjøarealene i Bunnefjorden er vist med hensynssone for friluftsliv. Det går frem av         
§ 24.1 i planbestemmelsene at hensyn til friluftsliv skal ivaretas ved utføring av tiltak i 
området.  
Det er viktig at arealbruk på land og i sjø sees i sammenheng, og at kommunens 
arealplanlegging tar hensyn til at det skal være trygg ferdsel for alle brukere av farvannet. 
Kystverket ber kommunen være spesielt oppmerksom på at det ikke bør tilrettelegges for 
aktiviteter som bading og vannsport tett på båtplasser og båttrafikk. 
Vi viser for øvrig til veileder for planlegging i sjøområdene3 utgitt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i mai 2020.  
Kystverkets kartløsninger  
Informasjon om farleder, navigasjonsinnretninger, ankringsområder mm, er tilgjengelig og 
kan lastes ned fra Kystverkets kartverktøy, https://kystinfo.no/.  
Informasjon om sjøtrafikk mv. er tilgjengelig på www.kystdatahuset.no.  
Havne- og farvannsloven  
Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i 
farvannet er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven § 14. I Nordre Follo kommune 
er kommunen myndighet for tiltak i sjø med noen unntak. Informasjon om havne- og 
farvannsloven finnes på https://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/   
Dersom det ønskes etablert farvannsskilt eller annen merking for å veilede de sjøfarende 
er dette søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 10. Søknad etter havne- og 
farvannsloven § 10 skal behandles av Kystverket. 
 

 
2 www.kystdatahuset.no som inneholder informasjon om sjøtrafikk basert på AIS transponderdata. 
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planlegging-i-sjoomradene/id2700314/ 

https://kystinfo.no/
http://www.kystdatahuset.no/
https://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/
http://www.kystdatahuset.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planlegging-i-sjoomradene/id2700314/
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