
 

                  

Statlig medvirkning til etterbruk av nedlagt 
jernbanestrekning mellom Larvik og Porsgrunn som 
friluftslivsområde for allmennheten 

Vi viser til kommunens søknad 14/1-19 og fylkeskommunens uttalelse 29/3-19. Videre vises til møte 
hos kommunen 27/3-19. 
 
Kommunen søker om statlig medvirkning til etterbruk av nedlagt jernbanestrekning mellom Larvik 
og Porsgrunn kommune til turveg/friluftslivsområde for allmennheten. Totalt søkes det om kr. 
32.179.000.  
 
I møte hos kommunen 27/3 ble det informert om hvilke rammer Miljødirektoratet har for sikring av 
friluftslivsområder i 2019, og at Miljødirektoratet kun kan bidra med en mindre andel av 
totalkostnaden i et spleiselag med kommunen og andre aktører. I møtet ble det gitt signaler om at 
flere aktører (kommunen, fylkeskommunen, Bane NOR m.fl.), vil være villige til å delta i et 
spleiselag for etterbruk av den nedlagte jernbanestrekningen til friluftslivsformål. Det ble påpekt at 
det var svært viktig med et tidlig bidrag fra Miljødirektoratet, for å utløse ressurser fra de øvrige 
aktørene. 
 
Miljødirektoratet gir med dette tilsagn om inntil kr 5.000.000,- til etterbruk av den nedlagte 
jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn som friluftslivsområde for allmennheten. Det er en 
forutsetning for tilsagnet at kommunen arbeider videre med å etablere et spleiselag som ble 
diskutert i møtet 27/3-19. Kostnader til tiltak forutsettes å være fratrukket merverdiavgift. Det 
forutsettes også at eventuelle nødvendige tillatelser fra offentlig myndighet til å utføre tiltakene 
innhentes av tiltakshaver. 
 
Begrunnelse for tilsagnet 
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Trondheim, 06.06.2019 
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Den nedlagte jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn har et stort potensial som 
friluftslivsområde for allmennheten. Det er gitt klare signaler fra kommunen og øvrige aktører om 
vilje til å bidra økonomisk i et tverrsektorielt samarbeid/spleiselag for å sikre en etterbruk av den 
nedlagte jernbanestrekningen som ivaretar flere viktige samfunnsinteresser (friluftsliv, transport 
gange/sykkel, reiseliv osv). 
 
Hjemmelshaver 
Hjemmelshaver etter gjennomført sikring blir Larvik og/eller Porsgrunn kommune. 
 
Utbetaling 
Utbetaling av tilsagnet kan foretas når vi har mottatt følgende: 
 

1. Kopi av tinglyst skjøte 
2. Panteattest som viser at eiendommen(e) er fri for økonomiske heftelser, og andre tinglyste 

heftelser som kan hindre eller vanskeliggjøre utnyttelse av eiendommen(e) til 
friluftslivsformål 

3. Matrikkelutskrifter med tilsvarende opplysninger som i målebrev 
4. Grensene for området levert på digital form (for eksempel etter oppmåling), i standard 

kartformat (SOSI). SOSI-filen skal vise det sikrede friluftslivsområdets ytre grense og ellers 
være rensket for andre opplysninger (som interne eiendomsgrenser, høydekurver, bygninger 
osv). Innholdet i dette kan diskuteres nærmere med ansvarlig saksbehandler i 
Miljødirektoratet 

5. Tinglyst erklæring om at eiendommen(e) ikke kan nyttes til annet enn friluftslivsformål for 
allmennheten uten samtykke fra staten v/Miljødirektoratet. Direktoratets foretaksnummer 
er 999 601 391 

6. Bekreftelse på at istandsettingstiltakene er utført, samt regnskapsoppstilling over de ulike 
delkostnadene. Regnskapsoppstillingen skal være fratrukket eventuell merverdiavgift, og 
skal være stemplet og signert av bemyndiget person i kommunen  

7. Kostnadsoversikt og finansieringsplan for de totale kostnadene for prosjektet 
8. En forvaltningsplan som viser planlagte tilretteleggingstiltak i området. Mal for 

forvaltningsplan er lagt ut på Miljødirektoratets nettsider 
 
Vi gjør oppmerksom på at tilsagnet vil bli trukket tilbake hvis saken ikke er avsluttet innen 
15.08.2022. 
 
Det må tas forbehold om budsjettdekning i forhold til hvilket år tilsagnet kan utbetales, og vi ber 
derfor om at kommunen tar kontakt med Miljødirektoratet i god tid før forventet anmodning om 
utbetaling. 
 
Vi ber om at det opprettholdes dialog med Miljødirektoratet under gjennomføring av saken, hvis det 
oppstår tvil om forutsetningene for tilsagnet kan være endret. Det kan f.eks. gjelde ved endringer 
av kostnader, finansieringskilder og arealstørrelse. 
 
Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av om midlene er benyttet i 
samsvar med forutsetningene. Ved tiltaksmidler: Vi forutsetter at kostnadene regnskapsføres slik at 
det er mulig å ta ut et separat regnskap for arbeidene som utføres. 
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Ved informasjon om og markedsføring av friluftslivsområdet ønsker vi at det vises til den 
økonomiske støtten som er gitt fra staten ved Miljødirektoratet.  
 
 
 
Informasjonstavle 
Informasjon er et viktig tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftslivsområder. For at flere 
områder skal bli tilrettelagt med informasjonstavler, samt for å sikre at informasjonen om statlig 
sikrede områder får et enhetlig og gjenkjennelig uttrykk, har Miljødirektoratet utviklet en egen 
grafisk profil for informasjonstavler i friluftslivsområder som er sikret med statlig økonomisk 
medvirkning. Profilen ønskes brukt uavhengig av om det er staten eller kommunen som blir 
grunneier/rettighetshaver.  
 
Vi oppfordrer kommunen til å sette opp informasjonstavle på det sikrede friluftslivsområdet. Ta 
kontakt med Miljødirektoratet for nærmere informasjon om den grafiske profilen og om statlig 
økonomisk medvirkning ved utarbeiding av slik informasjonstavle. Profilen er også tilgjengelig på 
direktoratets nettsider. 
 
Veiledning om forvaltningen 
DN-håndbok nr. 30-2011 "Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder" viser kommunens ansvar 
ved sikring av områder ved hjelp av statlig medvirkning, samt ansvar når det gjelder drift og tilsyn 
av disse friluftslivsområdene. Vi gjør oppmerksom på at ansvar for drift blant annet omfatter ansvar 
for å bekoste normale driftsutgifter som påløper området (f. eks. kommunale avgifter, strøm, 
eiendomsskatt, utgifter som følge av deltakelse i veilag ol). Det er en forutsetning for tilsagnet at 
kommunen tar på seg dette ansvaret. Veilederen er publisert på direktoratets nettsider. 
 
Vi forutsetter at eventuell opparbeiding skjer på en naturvennlig måte, jf. prinsipper og råd omtalt i 
veilederen M-1326 "Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv". Veilederen er publisert på 
direktoratets nettsider.  
 
Videre forutsettes at naturens mangfold forvaltes i henhold til naturmangfoldlovens formål, 
forvaltningsmål, prinsipper og aktsomhetsplikt, jf. lovens kap. 1 og 2. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Terje Qvam Morten Thaulow 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   

http://www.norge.no/
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Kopi til: 
Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
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