
 

  

  

   

 

 

 

 

 

Til 

Nes kommune       25.06.2015 

postmottak@nes-bu.kommune.no  

Høringsuttalelse vedrørende kommunedelplan for Natten og Tverrlie 
 
Merknader til konsekvensutredningen: 
 
3) Rukkedalsskogen i Tverrlie (nytt område): Det aller meste av det foreslåtte 
området ligger mindre enn 1 kilometer fra inngrepsfritt område. Kommunen 
konkluderer med at en begrenset utbygging med privathytter kan tillates i hele det 
foreslåtte byggeområdet. 
 
7) Nesbyen alpinsenter - Storeskartjern: 
Deler av det foreslåtte byggeområdet ligger innenfor grensene til inngrepsfritt 
område. Kommunen konkluderer med at det kan tillates en begrenset utbygging med 
privathytter. 
 
8) Nesbyen alpinsenter - Syningen: 
En utbygging i dette området vil innskrenke inngrepsfritt område med viktige 
myrområder, turområder og åpen fastmark over 1000 moh. Kommunen konkluderer 
med at det kan tillates en begrenset utbygging med privathytter. 
 
14) Rukkedalsskogen AS: 
En utbygging i dette området vil innskrenke inngrepsfritt område med viktige 
myrområder, turområder og åpen fastmark over 1000 moh. Kommunen konkluderer 
med at det kan tillates en begrenset utbygging med privathytter. 
 
Merknader til kommunedelplanen: 
 
Inngrepsfrie områder nevnes ikke. Dette er litt underlig siden kommunen har 
inngrepsfrie områder som er svært viktige å ta vare på. Det hevdes at 
utbyggingsområdene ikke får konsekvenser for viktige kulturlandskap. FNF Buskerud 
mener at dette ikke kan være riktig, da flere av utbygginsforslagene vil få 
konsekvenser for inngrepsfrie områder, myrområder, og åpen fastmark over 1000 
moh.  
 
FNF Buskerud ber om at utbyggingen begrenses og at det tas grep slik at 
utbyggingene ikke rammer inngrepsfrie områder. 
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Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud    
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 

Post: c/o DNT Drammen og Omegn, Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen 

Telefon: 97722812   E-post: buskerud@fnf-nett.no 

www.fnf-nett.no/buskerud 

 

Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF-B) er et samarbeidsforum mellom natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet med FNF-B er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta 

natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker innenfor Buskerud. 

 


