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Høringsuttalelse til Flå kommune i anledning «Kommuneplanens
arealdel for Flå kommune – 2. gangs offentlig høring»
Innledning
FNF Buskerud viser til «Kommuneplanens arealdel for Flå kommune – 2. gangs offentlig
høring», og vil herved benytte denne muligheten til å komme med vårt høringssvar.
Vi viser også til vår høringsuttalelse til 1. gangs offentlig høring, og ønsker å understreke at
våre høringsuttalelser gis på vegne av 11 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Buskerud, blant
annet DNT Ringerike, Naturvernforbundet i Buskerud og NOF avd. Buskerud. Noen av disse
organisasjonene har i 2. gangs høring, i tillegg til denne uttalelsen, sendt egne uttalelser til denne
høringen.
Vi vil også i denne omgang konsentrere oss om det innkommende forslaget om utbygging av
et stort hytteområde rundt Turufjell – Veneli - Vassfaret (innspill 6.1 og 6.2)

I tillegg til vår førstgangshøring vil vi komme med følgende spesifiseringer:
Til 1. gangs høring kommer Fylkesmannen med sterke anbefalinger og faglige råd til Flå
Kommune:
«Fylkesmannen i Buskerud: Sterke anbefalinger og faglige råd
På bakgrunn av sentrale og regionale føringer om planlegging av fritidsbebyggelse og med
vekt på en bærekraftig arealforvaltning, vil Fylkesmannen sterkt fraråde de foreslåtte
utbyggingsområdene ved Turufjell.
Området består i dag av et større sammenhengende naturområde som ligger mellom
hytteområdene ved Skardsdalen og Veneli. Området er uberørt fra tekniske inngrep (hvis
en ser bort fra høyspenningstraseen) og utbygging her vil medføre at inngrepsfrie
naturområder (INON-områder) blir redusert. Videre er noen av hyttefeltene plassert over
tregrensa og i åpne landskapsrom med sårbare myr- og våtmarksområder hvor inngrepene
vil medføre at landskapets karakter vil endres betraktelig. Dette mener vi er uheldig og
ikke i tråd med nasjonale eller regionale føringer for forvaltning av fjellområdene.
Fylkesmannen vil spesielt fraråde områdene H23, H26, H33, H34, H35, H36 og A3 som
berører viktige landskapsområder med sårbar natur.
I Konsekvensutredningen er alle disse områdene vurdert til å ha stor negativ konsekvens

for landskap og vassdragsmiljø. Videre mener vi at øvre del av områdene H15 og H16 bør
tas ut. Deler av disse hyttefeltene omfatter områder med snaufjell og glissen vegetasjon
med bratt og krevende terreng. Vi ber om at disse områdene tas ut av arealdelen.»
FNF Buskerud er sterkt kritisk til at ikke Flå kommune tar disse rådene til følge. Det har blitt
lagt et stor ansvar på kommune for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser, noe også
Fylkesmannen påpeker i sin konklusjon:
«Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til ovennevnte forslag til arealendringer ut fra
nasjonale og viktige regionale miljøinteresser. Bakgrunnen for dette er at det lokale selvstyret
i planleggingen er styrket og at kommunen har fått et større ansvar for å sikre nasjonale og
viktige regionale interesser i sin planlegging. Vi ber derfor kommunen om å ta en grundig
gjennomgang av våre innspill når planforslaget skal til 2. gangs behandling og
sluttbehandling i kommunestyret.»
FNF Buskerud mener kommunen bryter § 11.1, annet ledd, ved ikke å legge vekt på nasjonale
eller regionale føringer for forvaltning av fjellområdene, og heller ikke følger Fylkesmannens
sterke anbefalinger og faglige råd.
Vi mener at flere av bestemmelsene i naturmangfoldlovens kapittel II om alminnelige
bestemmelser om bærekraftig bruk er brutt, slik planen nå foreligger. Spesielt vil vi nevne §§
8-10.
Vi kan i 2. gangs høring heller ikke se at §§ 8-12 er omtalt i den reviderte planen, noe som er
pålagt etter bestemmelsen § 7 i naturmangfoldloven, og som Fylkesmannen også påpeker i sin
høringsuttalelse.
FNF Buskerud mener i tillegg at Fylkesmannen skulle ha fremmet innsigelse mot de områder
de nevner i sin uttalelse. Plan- og bygningslovens § 3-2 sier at «Fylkesmannen skal påse at
kommunene oppfyller plikten til planlegging etter loven». Når de går så langt som de gjør og
påpeker de nasjonale verdier og føringer, samt mangler som foreligger i planen, skulle en
innsigelse vært varslet om ikke kommunen fulgte de anbefalinger og krav Fylkesmannen
påpekte.
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Følgende 11 organisasjoner er tilsuttet FNF Buskerud:
DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og Omegns Turistforening,
Naturvernforbundet i Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets
av Norges speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud orienteringskrets, NOF avd. Buskerud,
Buskerud Botanisk forening, Drammen klatreklubb

