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Prioriteringen av oppgaver skjer gjennom den årlige behandlingen av kommunens 
strategidokument. Det er en overordnet ambisjon at oppgavene skal gjennomføres i 
løpet av den første 4-års perioden etter vedtak. 

I tråd med vedtatt kommunal planstrategi skal planleggingen være behovsstyrt og ikke 
mer omfattende enn nødvendig. I oversikten listes kartlagt planbehov opp samt hvilke 
veiledere/partnerskap/nye samarbeidsformer vi trenger å få på plass for 
gjennomføring av vedtatte planer og strategier.  

Enkelte oppgaver som er formulert i denne oversikten vil også omfatte de to 

kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by, og gjentas ikke i disse. 

1. TILTAK OG PLANER

1.1 Utarbeide reguleringsplan/bevaringsplan for Nevlunghavn 

1.2 Utrede alternative lokaliteter for etablering av en treningsbane for motorcross, i 

samarbeid med aktørene selv 

1.3 Utrede alternative lokaliteter for etablering av en større kolonihage 

1.4 Vurdere å ta ut omkjøringsveien rundt Stavern og rundt Verningen 

1.5 Bevaringsplanene for Nevlunghavn, Helgeroa, Ula og Kjerringvik skal 
vurderes revidert med tanke på å forsterke bevaringshensynet.     

2. MEDVIRKNING

2.1 Utvikle en plan for medvirkning i planleggingen via digitale plattformer med mål om å 
nå alle grupper av befolkningen  

3. GRØNNSTRUKTUR OG LANDSKAP

3.1 Gjennomføre en helhetlig kartlegging av naturmangfoldet i kommunen 

3.2 Utarbeide plan for grønnstrukturen i de prioriterte tettstedene med fokus på 
forbindelser ut til større naturområder, trygge skoleveier og sikring av 
verdifull vegetasjon og trær 

3.3 Binde Fjordstien og Kyststien sammen 

3.4 Utarbeide en landskapsplan for Helveteshølen/Herlandelva landskapspark 

4. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

4.1 Utarbeide et kompetanseprogram for bygningsvern 

4.2 Digitalisering av registreringene av lokale kulturminner gjennomført av Tor Bjørvik 

4.3 Digitalisering av funn fra steinalder registrert av Per Nyhus 



4.4 Registrering av krigsminner og oversikter fra krigens dager – dokumentasjon av 
anlegg og undersøkelse av hva som finnes av helhetlige planer og oversikten fra 
krigens dager. 

5. NÆRING OG BOLIG

5.1 Utarbeide en mulighetsstudie/et arealsøk innenfor næringsaksen Larvik havn – 

Ringdalskogen med formål å legge til rette for en nytt, større næringsområde som kan 

svare opp behovet for arealer til logistikk og lager i tråd med konklusjonene i 

næringsplanen. Gjennom arbeidet skal både utvidelse av eksisterende næringsområder 

og muligheten for å opparbeide nye områder, vurderes.  

5.2 Stimulere til framdrift for større bolig- og næringsprosjekter i de prioriterte tettstedene 

6. RISIKO OG SÅRBARHET (SAMFUNNSSIKKERHET)

6.1 Oppdatere kunnskapsgrunnlaget for status kvikkleire for hele kommunen (registreringer, 

rapporter, kartfesting etc)  

6.2 Etablere flomsoneregistreringer 



larvik.kommune.no
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