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Høringsinnspill kommuneplanens arealdel
Vi viser til utsendt høring og velger å benytte anledningen til å komme med vårt høringsvar. I
tillegg viser vi til vår avtale med saksbehandler om utsettelse av frist til 6.6.17.
Generelt ønsker vi å påpeke at alle reguleringsplaner og bygge områder må ligge minimum
100 meter fra vernede vassdrag. Vi viser til RPR for vernede vassdrag (vedtatt 1994). RPR
gjelder alle vann, tjern (større enn 50 dekar), elver, småelver og større bekker. Dette betyr at
vi forventer at Sigdal kommune konsekvent tar hensyn til randsonene til alle vassdrag med en
slik status.
Som en generel regel forventer vi at utbygging/etablering av hytter i snaufjellet/der hytter ikke
kan skulesles av trær ikke finner sted. Vi forventer også at det blir tatt hensyt til reinsdyrene
sin levområder og at nye hyttefelt ikke svekker disse.
Veldig mange av kommunene i Buskerud har store planer om utvidelser inne i sine
hytteområder. De urørte fjell- og friluftsområde er av stor viktighet for store
befolkningsgrupper, både for lokalbefolkningen og for den sentrale Østlandsregionen, og er
derfor av stor nasjonal betydning. Det er allerede store tomtereserver for hyttebygging som er
vedtatt. Dette mener FNF Buskerud taler for at naturmangfoldlovens §10 om samlet
belastning bør komme til anvendelse. Da hytteutbyggingene i Østlandsområdet må ses samlet
som det store og massive inngrepet og belastningen det er på fjellskogområdene. Vi mener
derfor man bør begrense seg når det gjelder å legge til rette for nye utbyggingsområder
Til de foreslåtte hytteområden har vi følgende innspill:
• Hyttefeltet som er planlagt i Teigseterdalen kalt Steinset- Snårfossen hytteområde
H14A. er et komplett uakseptabelt inngrep i den viktigste sidedalen og
"grøntkorridoren" opp mot Norefjell i Sigdal kommune. Området er svakt undersøkt
mht. rødlistearter og en grundigere undersøkelse vil trolig avdekke flere forekomster.
Bygging av nye hytter i Teigseterdalen vil sterkt forringe det preg av «urørt» fjelldal
området har i dag, tross noen eksisterende hytter og setre.
•

Vi støtter kommunens vurdering av H15a-d Bekkerudsjøen, om å ikke bygge ut dette
området. Bekkerudsjøen ble omtalt i generalplan fra 1974 som verneverdig område.

•

Hyttefelt H20a er meget uheldig for landskapsvirkningen og uheldig for vilrein og bør
derfor fjernes fra planen.

•

Hyttefelt H21 og H23 ser ut til å liggg høyt opp mot snaufjellet og vi mener det bør
trekkes noe lenger ned fra lisiden av lanskapshensyn. H23 bør også avslås med hensyn
til villrein.

•

H47 Frøvollseterområdet. Her er det konflikter med hensynet til naturmangfold. FNF
anbefaler at området ikke bebygges, noe også kommune sier i sin KU.

•

I 1- Sykkelsti og utbedring av stier:
Dette er samlet sett et meget stort inngrep i sårbar fjellnatur. Stedvis vil det også bety
betydelige skjæringer i skråninger og i bratt terreng. Hensynet til naturmangfoldet er
dårlig undersøkt vi ber derfor om at utbygger må pålegges detaljundersøkelser. En
sykkeløype på fjellet med 2,5 meter bredde med fjerning av vegetasjon i en bredde
oppgitt til 6 meter virke voldsomt og vi er skeptisk til den oppgitte bredde. Er det
virkelig nødvendig med en slik bredde? Til mer vegtasjon og jo breiere man velger
traseen, jo større vil ingreppet og lanskapsvirkningen være.
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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.

