
 

Forslag til planprogram for rullering av:  

1. Kommuneplanens arealdel 2014 -2026 for Larvik kommune 

2. Kommunedelplan for Larvik by 

3. Kommunedelplan for Stavern 

Jordvern Vestfold har fått ovennevnte plandokumenter til behandling. Frist for å avgi uttalelse er satt 

til 11. juli 2013. 

 

1. Forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2014 -2026 for Larvik 

kommune.  

Av kommunene i Vestfold har Larvik det nest største jordbruksarealet i fylket med i alt 74.000 dekar. 

Arealene i Larvik er sammenhengende. Jordsmonn og de klimatiske vilkårene er blant det ypperste i 

landet og Larvik kommune kan karakteriseres som Norges spisskammer.  

Det er positivt at det i planprogrammet legges stor vekt på å hindre at den verdifulle matjorda i 

kommunen benyttes til utbyggingsformål. På side 12 om planens innhold er det listet opp elementer 

for å fastsette utbyggingsgrenser for avklaringsområder. Her nevnes at ”dyrkbar mark” er et slikt 

element. Det kan virke som begrepsbruken knyttet til landbruket ikke er helt på plass. Dyrka jord er 

jordbruksareal som drives og dyrkbar jord er et markslag (skoggrunn eller myr) som kan nydyrkes. 

Begge arealkategoriene er sikret vern via jordlovens § 9. Videre er det positivt å se at Larvik 

kommune i tillegg til ”høy” befolkningsvekst (1,5 % pr år) legger SSB sin befolkningsprognose 

MMMM med en årlig befolkningsvekst på 0,6 til grunn for kommuneplanen. Sterk befolkningsvekst 

representerer et ekstra press på uerstattelige landbruksarealer. 

Planavgrensning 

 Side 4 omhandler et punkt om planavgrensing. Punktet er uklart både hva angår hensikt og 

konsekvenser av å overføre arealer fra kommunedelplaner til arealdelen av kommuneplanen. 

Dersom dette betyr endret arealbruk i forhold til godkjente planer, må landbrukets organer høres. 

Avklaringsområder 

På side 12 om ”Planens innhold” heter det at bolig- og næringsvirksomhet skal i hovedsak skje 

innenfor utbyggingsmønsteret for Larvik (sommerfuglen?) og i avklaringsområdene Tjøllingvollen, 

Helgeroa og Kvelde. Fra Vestfold fylkeskommune er det i tilknytning til arbeidet med RPBA vært 

understreket at planarbeidet skal være kunnskapsbasert. Et avklaringsområde betyr at regionale og 

lokale planmyndigheter ikke har klar å bli enig om langsiktige utbyggingsgrenser og at en nærmere 

avklaring og framtidige grenser utsettes i tid. Når de langsiktige utbyggingsgrensene skal fastsettes 

for Tjøllingvollen, Helgeroa og Kvelde, forutsetter Jordvern Vestfold at både regional og lokal 

landbruksekspertise trekkes inn og at vurderingene baserer seg på verdiklassifiseringskartet for de 

landbruksproduktive arealene i Vestfold.  



 

 

 

 
2. og 3. Kommunedelplaner for Larvik by og for Stavern 

Vi har samme kommentar til planavgrensning for kommunedelplanene som den vi nevnte under 

kommuneplanens arealdel. 

Det virker også som om de langsiktige utbyggingsgrensene rundt Larvik by og Stavern er å oppfatte 

som avklaringsområder. I så fall har vi samme kommentar som for kommuneplanens arealdel. 

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Jordvern Vestfold 

 
Sigbjørn Fjærvoll 

nestleder 
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