
Innspill til kommuneplanens arealdel for Drammen kommune fra 
innbyggere, organisasjoner, lag og foreninger 

 
 

 
 
Frist for å sende inn innspill til kommuneplanens arealdel er 13.09.2021.  
 
 
 
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  
 Navn: Forum for natur og friluftsliv Buskerud 
 Eventuell organisasjon/lag/forening du representerer:  
 
Dette brevet sendes på vegne av DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og Omegns 
Turistforening, DNT Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Vestmarka krets av Norges 
speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Naturvernforbundet i Buskerud, NOF avd. 
Buskerud, Drammen klatreklubb, Buskerud KFUK-KFUM Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS 
Drammen og Omegn, Buskerud Botanisk forening, Skogselskapet i Buskerud og Telemark 
 
 Adresse: Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 
 Telefon: 99731240 
 E-post: kaja.hogas@fnf-nett.no  
 
 
2. Hvilket tema gjelder ditt innspill?  
 
(Kryss av for relevante temaer) 
 

Bolig X 

Næring X 

Kommunale bygg (skole, barnehage, institusjon, kommunale boliger mm.) X 

Andre utbyggingsformål  X 

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Kollektivtilbud (buss, tog, ferje)  

Parkering  

Kulturminner  

Idrettsområder  

Grøntområder/ park/ lekeplass/ møteplass X 

Friluftsområder/ marka X 

Strandsone/ fjord/ elva X 

Landbruk X 

Naturmangfold X 

Annet  

  

3. Hvilket område gjelder ditt innspill?  
 
Hele kommunen 

mailto:kaja.hogas@fnf-nett.no


 
 
 
4. Skriv ditt innspill her:  
 

Drammen kommune 

kommunepost@drammen.kommune.no  

 

Drammen, 13. september 2021 

 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud viser til planarbeidet i forbindelse med ny arealdel i 

kommuneplanen i Drammen kommune for perioden 2022 - 2040.  

Innledningsvis vil vi si at vi synes Drammen kommune allerede gjør et godt arbeid med å ivareta 

natur og friluftsliv i kommunen. Med et så godt kunnskapsgrunnlag, forventer vi at dette benyttes 

aktivt som premissleverandør i plansaker.  

Forum for natur og friluftsliv Buskerud har følgende innspill til planprogrammet: 

 

• Utbygging 

• Myr 

• Vassdrag 

• Biologisk mangfold 

 

Utbygging 

 

For å hindre en bit-for-bit- nedbygging av natur, og samtidig hensynta befolkningsveksten i 

kommunen, er det viktig med en god plan for hvor innbyggerne og besøkende i Drammen kommune 

skal bo, jobbe og leve.  

FNF Buskerud oppfordrer Drammen kommune til å utvikle de allerede eksisterende 

sentrumsområdene, og bygge der det allerede er utbygging. Vi oppfordrer kommunen til å bygge 

tettere der folk allerede er og bor, og samtidig hensynta nærturområdene i områdene.  

Vi ønsker også at kommunen har et overordnet mål om å ivareta grøntstrukturene både i bybildet og 

i marka på lang sikt. 

 

Dispensasjon fra plan 

Drammen kommune – kommuneplanens arealdel for 2022 - 2040  
Innspill til planprogrammet fra Forum for natur og friluftsliv Buskerud 

mailto:kommunepost@drammen.kommune.no


Dispensasjon fra planer skal kun gis dersom fordelene er klart større enn ulempene.  

Ifølge tall fra Kostra (SSB) er andelen innvilgede dispensasjoner i byggesaker i Drammen kommune 4 

prosent i 2020. Tallene sier ikke noe om hva slags saker dette er, bare at det er gitt dispensasjon fra plan. 

Dispensasjoner kan ha blitt innvilget i saker som dreier seg om tiltak i strandsonen, omdisponering av 

dyrka mark/jordvern, nedbygging av myr og hyttebygging og andre tiltak innenfor fjell- eller 

markagrenser. Fire prosent er ikke mye nasjonalt sett, men kommunen bør etterstrebe 0 dispensasjoner 

fra plan.  

Mer bekymringsfullt er det at andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder/ bygninger 

som ble innvilget er hele 50 prosent i 2020. Vi vet som nevnt ikke hva slags saker dette er, bare at det er 

gitt dispensasjon fra plan.  

Forum for natur og friluftsliv mener det er særs viktig at kommunen ikke gir dispensasjon fra plan i freda 

eller verneverdige områder. Med 50 prosent innvilgede søknader i disse områdene, kan det se ut til at det 

er stor sjanse for at man får lov til å bygge i freda eller verneverdige områder.  

Det er viktig at kommuneplanen er så god at det ikke er nødvendig med dispensasjoner i det hele tatt. 

 

Myr  

 

Myrene lagrer store mengder karbon, og bidrar i svært stor grad til å redusere karbonutslippet. Myra 

magasinerer vann, og er også leveområde for massevis av planter og dyr.  

Med dagens kunnskap mener vi at man må hindre all utbygging i myr og våtmarksområder. 

Myrarealet i Norge er gjennom de siste 80 årene redusert med en tredel på grunn av grøfting, 

oppdyrking, skogplanting, torvuttak og utbygging. Regjeringen og Statsforvalteren jobber i dag med å 

restaurere myr. De jobber også for å få kommuner og private grunneiere til å bidra i 

restaureringsarbeidet.  

Det må ikke i noen tilfeller gis dispensasjon fra planene om å ikke berøre myr. 

 

Vassdrag 

 

I kommuneplanen til Drammen kommune 2015 – 2027 står det at arealer langs vann og vassdrag 

sikres for allmennheten. Med vassdrag menes elver, bekker, vann og våtmark med helårs vannføring.  

FNF Buskerud krever at Drammen kommune også vektlegger bevaring av kantsoner og biologisk 

mangfold i og langs alle vassdrag.  

Utbygging i strandsonen 

I Plan- og bygningsloven står det at det ikke skal bygges inntil 100 meter fra vassdrag. Det er også 

viktig å bevare kantvegetasjon og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen.  

For de områder i kommuneplanen som er avsatt til eksisterende boligformål (ikke fremtidig) gjelder 

tilsvarende en avstand på 30m, men mot Drammenselva 50m. 

FNF Buskerud krever at de områdene med kun 30- 50 meter avstand kontrolleres og sjekkes at 

kantvegetasjonen bevares og at allmennhetens tilgang til strandsonen opprettholdes.  



Store deler av strandarealer langs Drammenselva og Fiskumvannet er preget av systematisk 

nedbygging. 

FNF Buskerud mener at det er viktig at kantvegetasjonen langs elver og bekker og dens naturlige løp 

må bevares for fremtiden!  

Denne intensjonen vil være en implementering av FNs bærekraftsmål 15.1.  

Regjeringen påpeker strandsonens store betydning for naturopplevelser, rekreasjon og friluftsliv på 

følgende nettside: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-

friluftsliv/strandsonen/id2076261/. 

Strandsonen utgjør også et viktig grensehabitat for et stort antall våtmarksfugler og andre artsgrupper 

som enten hekker i strandsonen eller som bruker strandsonen til fødesøk.  

Miljødirektoratet opplyser at «Strandsonen er av nasjonal betydning og skal forvaltes slik at 

miljøverdier og allmenne interesser tas vare på. Det er viktig å unngå uheldig utbygging. Mange 

enkeltinngrep i strandsonen påvirker naturen og landskapet over tid, og forringer kvalitetene i 

området.» 

Videre påpeker Miljødirektoratet at strandsonen tilkommer en spesiell rolle på bakgrunn av 

klimaendringene og hvor viktig det er å planlegge på en balansert og langsiktig måte. 

 

Kantsoner  

Fra Naturvernforbundet i Buskerud:  

Kantsoner har en viktig økologisk funksjon. Den skal hindre avrenning, redusere erosjon, og den er 

særs viktig for organismene som lever i vann. Den gir skjul og skygge, og den tilfører næring til 

vassdraget. Den skal også fungere som en viltkorridor for dyr, og fugl som lever i området. For 

vannlevende fugl vil en kantsone være viktig for at de skal føle seg trygge.  

En godt fungerende kantsone består av gress, busker og trær. Langs vassdrag kan tettheten av 

fuglereir i kantvegetasjonen væra like stor som i tropisk regnskog. Mange insekter har livsstadier 

både i vann og på land. Disse artene trenger en rik kantvegetasjon langs vassdraget for å finne skjul 

og føde. I tillegg er de viktig næring for fugl og fisk.  

Vannressursloven stiller konkrete krav til å opprettholde kantsonen.  

Under dialogmøtet med Drammen kommune 1. september, fikk jeg spørsmål fra politiker om 

hvordan man kan unngå å bygge i strandsonen i Drammen når Drammenselva renner gjennom hele 

byen. Vi ønsker å svare på dette konkrete spørsmålet:  

Ja, det er umulig å ikke bygge i strandsonen i byer. Vi ønsker jo å fortette – det sparer andre 

områder, men det er måten det bygges på som er vesentlig. Saksbehandlingsrutinene for bygging i 

strandsonen bør derfor være svært grundige, og man skal bygge på en mest mulig skånsom måte for 

dyr og natur.  

Forum for natur og friluftsliv oppfordrer kommunen til å innta en restriktiv holdning når det gjelder 

utbyggingsplaner hvor strandsonens kvaliteter forringes på grunn av nedbygging.   

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/strandsonen/id2076261/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/friluftsliv/innsiktsartikler-friluftsliv/strandsonen/id2076261/


Vi anbefaler kommunen om å opplyse om strandsonens viktige funksjoner på hjemmesiden sin.  

 

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden 

Regjeringen lanserte «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden» den 30. mars 2021. Planen inneholder 63 

tiltak og 19 punkter for nødvendig kunnskapsinnhenting for å bedre miljøet i Oslofjorden.  

Alle kommunene i Viken og Innlandet omfatter nedbørsfeltet til Oslofjorden, og har en viktig rolle og 

et ansvar for gjennomføring av flere av tiltakene. I opprettelsen av Oslofjordrådet er det også viktig 

at Drammen kommune engasjerer seg i dette arbeidet, og planlegger for gjennomføring av tiltakene i 

kommuneplanens arealdel.  

Tiltakene innebefatter blant annet å hindre avrenning fra jordbruk, vei, kloakk og avløp i alle 

vassdrag. Tiltakene som beskrives i tiltaksplanen for Oslofjorden, i samråd med Oslofjordrådet, må 

beskrives i kommuneplanens arealdel i Drammen kommune.  

 

Biologisk mangfold  

 

Buskerud Botaniske forening registrerer funn av naturarter i databasen artsobservasjoner.no.  

I Drammen kommune er det registrert en mengde truede og nært truede planter og dyr.  

Natur og dyreliv er en viktig del av området, og det er viktig å hensynta natur- og dyreliv i alle planer 

som legges i kommunen. Alle natur- og friluftslivsområder som blir påvirket av nye utbyggingsplaner, 

må utredes grundig av naturforvaltere før inngrepet starter. 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Buskerud 

 

 

_____________________________ 

Kaja Høgås 

Koordinator 

FNF Buskerud 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivt-friluftsliv/id2842258/

