
 

Oslo, 1. desember 2006

Batteristranda i Larvik.

Det vises til møte og befaring i Larvik i går, torsdag 30. november.
Norges Naturvernforbund vil med dette skriftlig bekrefte de argumenter som ble fremført fra 
vår side for bevaring av de resterende delene av Batteristranda. 

Norges Naturvernforbund slutter seg fullt ut til de vurderinger som fylkesmannen i Vestfold 
har fremført og den konklusjon som er truffet i Fylkesmannens brev av 20.9.: 
”På denne bakgrunn mener Fylkesmannen at omsøkte reguleringsendring er så klart i strid  
med nasjonale interesser knyttet til vern av strandsonen at vi ikke finner å kunne slutte oss til  
planvedtaket.”

Vi vil spesielt fremheve tre forhold som fylkesmannen viser til i sitt brev og som har ledet til 
hans konklusjon:

1. Selv om det aktuelle området formelt sett ikke omfattes av de rikspolitiske 
retningslinjene for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjord-regionen, mener 
Fylkesmannen imidlertid ”at nevnte bestemmelser, sammen med politiske føringer fra 
Stortinget og Regjeringen, er relevante argumenter i vurderingen av nærværende 
sak”. ….”Det følger av rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og 
sjøområder i Oslofjordregionen at det skal legges vekt på å sikre friområder og 
naturelementer i byggeområdene. Forbindelse til strand og sjø må søkes opprettholdt  
og videreutviklet. Nære strandområder bør holdes intakt og fri for bebyggelse  .   (Vår 
understreking).”

2. Fylkesmannen har også vist til st.meld. nr. 21 (2004-2005) der det bl.a. heter: 
”Regjeringen ønsker en offensiv og framtidsrettet strandsoneforvaltning. Det er derfor  
nødvendig med et vedvarende fokus på strandsonen og på nytt utfordre kommunene til  
en streng praksis ved behandlingen av plansaker og dispensasjoner Statlige og 
regionale myndigheter har viktige roller i arbeidet med å gjennomføre en aktiv  
strandsonepolitikk.”

3. ”Miljøverndepartementet har gjennom praksis i klagesaker gitt føringer som tilsier et  
sterkt vern av strandsonen, også i byggeområder  .”   (Vår understreking)

Norges Naturvernforbund vil understreke at de verdier Batteristranda har ikke kan 
sammenlignes med de kvaliteter/kriterier som er lagt til grunn ved de registreringer som ble 
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nevnt under møtet i går av verdifulle strender i Vestfold. Det er her snakk om to forskjellige 
verdivurderinger som ikke må sammenblandes. 

Når det gjelder Batteristranda, er det snakk om å hindre nedbygging av en liten strandbit midt 
i byen som er mye brukt og høyt verdsatt av lokalbefolkningen, ikke minst av barnefamilier 
og eldre. Stranda ligger midt i byen, i gangavstand. Den er derfor svært lett tilgjengelig, man 
trenger ikke å reise langt med bil til overfylte badestrender langt utenfor byen. Batteristranda 
har også store kulturhistoriske kvaliteter, som det planlagte hotellbygget kommer i konflikt 
med. 

Norges Naturvernforbund forventer at departementet er lojale overfor sine egne retningslinjer 
og den fortjenstfulle strengere strandsonepraksis departementet har utøvd i den senere tid.  

Konklusjon: 
Departementet må avvise de foreliggende planer om bygging av hotell på den frie delen av 
Batteristranda. Denne delen av stranda må forbli ubebygd – til framtidig glede for Larvik bys 
innbyggere. 

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Tore Killingland
generalsekretær

Gjenpart sendt: Fylkesmannen i Vestfold   


