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Innspill til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF-B) viser til varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid for etablering av snøscooterløyper i Rollag kommune, samt høring av
forslag til planprogram.
FNF-B har store interesser i hvordan forsøksordningen for snøscooterløyper kommer til å bli
praktisert i de ulike kommunene.
Vi kan ikke se at noen av de relevante natur og friluftslivsorganisasjonene har mottatt dette
varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Vi mener dette er en
saksbehandlingsfeil. FNF-B ber dere derfor sende ut saken på nytt, med ny frist, til alle
relevante høringsparter. Det kan også være andre organisasjoner enn de vi representerer som
burde vært hørt. FNF-B velger likevel å sende inn et foreløpig høringssvar da vi er en relevant
høringspart i saken, men forbeholder oss rett til å komme med ytterligere bemerkninger.
Til punktene i planprogrammet vil vi påpeke følgende:
Om planarbeidet kapittel 1
Som det står i plan- og bygningsloven, skal planprogrammet blant annet gjøre rede for
utredningsbehov samt beskrive opplegg for medvirking. FNF-B mener dette programmet ikke
gjør dette grundig nok. Se våre kommentarer under, om det enkelte kapittel.
Om planområdet kapittel 2
For lettere å finne ut hvor dette er snakk om og forenkle oppslag i kart hadde det vært fint å
legge ut en georeferanse til kartutsnittet.
Om utredningsbehov kapittel 3
I forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper (§3) fremgår det at kommunen i
planarbeidet skal ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig og
hytteområder, kulturminner og kulturmiljø.
Til forslaget til planprogram er det i kapittel 3 listet opp utredninger som skal gjennomføres.
Vi kommentere følgende:
Vedrørende 3.1
I forhold til støy ber FNF-B om at det utarbeides støykart som viser hvilke friluftsområder og
eventuelle hytteområder / andre områder som blir berørt og i hvilken grad.

Vedrørende 3.2
I forslaget til planprogram står det at eventuelle virkninger løypene har for friluftsliv skal
utredes. Det er liten tvil om at snøscooterløyper vil ha en uheldig virkning på
friluftslivsinteressene, og vi ber dere derfor bruke forskriftens ordlyd.
Vedrørende 3.3
Vi tar det som en selvfølge at naturmangfoldet utredes etter de gjeldene lover og forskifter i
naturmangfoldloven
Vedrørende forskriften §3, 2 ledd, punkt b
I forskriften kreves det at det skal gjennomføres en kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområdene der løypene planlegges, og vurdere betydningene av disse områdene opp
mot øvrige friluftsområder i kommunen. Dette ser ut til å være glemt. Dette bes tas med i
planprogrammet.
Det fremgår av info på www.miljøkommune.no at kartleggingen og verdsettingen skal skje
med utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder DN-håndbok 25 - 2004 – Kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder."
Det er viktig at kommunen her tar med de omliggende områdene i et vidt perspektiv og ikke
kun rett rundt løypa ut til hver side av trasene som foreslås. Erfaring viser at snøscooterløyper
som blir lagt får en anvendelse godt utover løypetrasene i seg selv.
Det er viktig (som det kreves i § 3) at det utføres et godt arbeid rundt hvilke regler som skal
gjelde om kjørefart, tidspunkt og tidsrom for kjøring. Vi ønsker også en god medvirkning på
dette området.
Om informasjon og medvirkning kapittel 4
Kapittel 4 i forslaget til planprogram omhandler medvirking. Her skal det synliggjøres
hvordan det legges til rette for en aktiv medvirking. FNF-B vil påpeke at opplegget som
skisseres for medvirking viker særdeles tynt. Ettersom snøscooterløyper vil berøre
friluftslivsinteressene i særlig grad, er det spesielt viktig at natur og
friluftslivsorganisasjonene høres. Vi kan ikke se at planprogrammet legger opp til samarbeid
og medvirkning med berørte organisasjoner. Det bes derfor om at kapittel 4 skrives om slik at
det legges opp til en bred og god dialog med alle natur og friluftslivsorganisasjoner.
Medvirkning er mer enn bare å sende ut en høring. Det er viktig at prosessene er inkluderende
og foregår på et tidspunkt da folk har mulighet til å medvirke, for frivillige vil dette ofte bety
kveldstid.
Vi forutsetter at våre medlemsorganisasjoner DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og
Omegns Turistforening, Naturvernforbundet i Buskerud, NJFF Buskerud samt andre
interesserte lokale/regionale lag/organisasjoner med natur og friluftslivsinteresser inviteres til
å delta aktivt i planprosessen.

Om fremdrift kapittel 5
Det fremgår kun hvordan høringer og planarbeid skal foregå. Vi kan ikke se hvilket
tidsperspektiv det opereres med eller om når medvirkning skal finne sted i prosessen.
Vi håper disse innspillene tas til følge, og at man kan få et godt og konstruktivt arbeid i
planprosessene.
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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.

