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Miljøverndepartementets ja til hotell på Batteristranda i Larvik:  
 
- Miljøvernminister Bjørnøy svikter strandsonevernet og 
Soria Moria-erklæringen. En samlet miljøbevegelse i Norge 
protesterer og oppfordrer utbygger Treschow/Hagen til å 
ivareta miljøhensyn og skrinlegge hotellplanene på 
Batteristranda i Larvik. 

 
Miljøvernministeren har godkjent bygging av storhotell på den unike bystranda i Larvik  
etter at landets rikeste ektepar truet med erstatningskrav. Fylkesmannen i Vestfold stoppet  
ifjor hotellplanene utfra Stoltenberg-regjeringens skjerpede krav til vern av strandsonen. 
Miljøverndepartementet har med vedtaket brutt Soria Moria erklæringen.  
Strandsonevernet og allmennhetens friluftsinteresser i Oslofjordregionen er svekket.  
- En samlet miljøbevegelse i Norge protesterer mot vedtaket og oppfordrer utbygger til å 
skrinlegge utbyggingsplanene. 
 
Varslede erstatningskrav fra milliardærparet  Mille Marie Treschow og Stein Erik Hagen, kan ha 
gitt Miljøverndepartementet (MD) kalde føtter mht. varig vern av Batteristranda i den historiske 
bydelen Langestrand i Larvik. Miljøvernministerens politiske unnfallenhet avgjorde ankesaken 
for MD vektla utbyggers kosmetiske endringer av det 13.000 m2 store hotellkomplekset i 5 
etasjer beliggende på stranden og på søyler ut i fjorden. Departementet nevner f.eks. som en 
positiv bedring at allmennheten vil få tillatelse til å ferdes på stranden under hotellbygningen!   
Husmannsånd, mener miljøbevegelsen. 
Til tross for Stoltenberg-regjeringens klare signaler om ny kurs i strandsonepolitikken, er taperne 
igjen allmennhetens friluftsinteresser og hensynet til kommende generasjoner i det pressede 
Oslofjordområdet. Dette skjer i en kystkommune hvor 40 % av kystsonen er nedbygd/privatisert. 
Miljøverndepartementets vedtak av 9.mars 2007 i hotellsaken er i strid med den rød-grønne 
regjeringens uttrykte mål i miljøpolitikken og løftene til velgerne i Soria Moria erklæringen. 
• "Regjeringen vil stanse nedbyggingen av strandsonen. Vernet skal gjøres strengere i 

områder med sterk konkurranse om strandsonen.  
• Stadig færre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep, og vi må gi sterkere 

beskyttelse av områder og naturkvaliteter som også våre etterkommere har rett til å 
oppleve.  

• Regjeringen vil at det skal bevilges mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og 
strandområder til allmennhetens bruk." 

 
Etter at Fylkesmannen underkjente reguleringsvedtaket gjennom klagesaken hadde miljøvern-
ministeren full anledning til å omgjøre tidligere planvedtak. I medhold til PBL § 33 og med bruk  



 
av det statlige fond for oppkjøp av viktige friareal i kystsonen, burde MD foretatt et varig vern av 
den populære badeplassen i Larvik. 
Kampen mot strandhotellet i Larvik er blitt en merkesak i strandsonevernet i Oslofjordområdet 
og nesten 6.000  innbyggere har undertegnet protest mot hotellplanene.  Økonomiske trusler fra 
private utbyggere burde SVs miljøvernminister i verdens rikeste stat, klart avvist. Vi frykter 
vedtaket vil danne presedens i andre utbyggingssaker i det pressede Oslofjordområdet.  
Miljøverndepartementets ja til strandhotellet i Larvik har provosert en samlet 
miljøbevegelse i Norge som nå samler seg til felles protest mot en eventuell byggestart på 
den verneverdige stranden. 
Miljøvernministeren burde i medhold av sine fullmakter og med bruk av de statlige midler for 
oppkjøp av friareal i kystsonen, sørget for vern av den populære badestranden i Larvik.  
Batteristranda er unik i nasjonal sammenheng med sin gjenværende, ubrutte lengde (ca. 250 
meter) i umiddelbar nærhet til byens sentrum og gangavstand til nåværende og kommende store 
boligområder. Batteristranda spilte en sentral rolle i historien til det dansk-norske 
dobbeltmonarkiets Fritzøe jernverk og har en historisk plassering i den kulturhistorisk viktige 
bydelen Langestrand og som siste rest av den engang helhetlige omkransende bystrand innerst i 
Larviksfjorden, kjent under tilnavnet "Nordens Neapel". 
 
• På denne bakgrunn protesterer en samlet miljøbevegelse i Norge mot 

miljøvernministerens ja til Treschow-Hagens hotell på Batteristranda i Larvik. 
Vedtaket innebærer et alvorlig tilbakeslag for vernet av strandsonen i Norge.  

• Ut fra hensynet til allmennhetens friluftsinteresser og kommende generasjoners rett 
til å oppleve naturlige strender, oppfordrer vi utbygger Treschow/Hagen til å 
skrinlegge hotellprosjektet på den verneverdige bystranden i Larvik.  
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Se MD vedtak her: http://www.mail2web.com/cgi-
bin/redir.asp?lid=0&newsite=http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/ 
pressemeldinger/2007/Godtar-bygging-pa-Batteritomta-i-Larvik.html?id=457040 


