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Ringerike kommune – kommuneplanens arealdel
Saksnummer 20/10389 Innspill til planarbeidet - FNF Buskerud

Vi berømmer Ringerike kommune for å hensynta klima og natur i planarbeidet. Vi håper at
kommuneplanens arealdel kan gjøre det lettere og mer konkret for kommunen å følge opp planene
om å ivareta natur og bedre klima.

Arealregnskap
Vi synes det er veldig bra at Ringerike kommune skal sette opp et arealregnskap i kommunen.
Vi synes det er flott at dere har satt opp følgende punkter i planen:

• Utarbeide et temakart som viser viktig naturmangfold, grønne korridorer, vilttrekk, kantsoner mot
vassdrag og friluftsområder.
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• Sikre viktige natur- og friluftsområder i planen, og vurdere å fastsette langsiktige grenser for
utbygging mot store sammenhengende natur- og friluftsområder.
Vi mener derimot at dere bør endre begrepsbruken fra «bør» til «skal» fastsette langsiktige grenser
mot utbygging,
Temakartet bør også inneholde elver og bekkelag som en del av grøntkorridorene.
Planen bør sikre at all fremtidig dispensasjon fra plan ikke blir mulig uten særlig stor grunn.
Kommunen bør også se på mulighet til å vurdere eldre reguleringsplaner som ikke er påbegynt.

Bostedsattraktivitet
I kommuneplanens samfunnsdel har Ringerike kommune lagt til grunn at Ringeriksbanen og ny E16
vil gjøre Ringerike kommune mer attraktivt, både som bosted og etableringssted for bedrifter.
De siste årene har stadig mer av grøntarealene særlig i og rundt Hønefoss- området blitt erstattet av
ny industri, eller planlagt for ny industri, og man får inntrykk av at arbeidsplasser og industri er
høyere prioritert enn folks bo- og levevilkår.
«Etterspørsel etter flere næringsområder og kommunen har opplevd en negativ tendens i form av
nedleggelse av mange arbeidsplasser. Etablering av nye næringsområder på Eggemoen anses derfor
som viktig for å legge til rette for vekst i regionen». Eksempel reguleringsplan for Eggemoen (s. 4) 1.
I planarbeidet står det at kommunen skal se på arealer for bolig og næring, gang- og sykkelveier,
grønnstruktur, nærturområder, lekeplasser, møteplasser, idretts- og nærmiljøanlegg, offentlige
tjenester og infrastruktur samt overvannshåndtering.
Totalt sett foregår det en bit-for-bit- nedbygging av nærturområdene på Hønefoss.
Vi mener at Ringerike kommune må prioritere å ivareta de gjenværende grønnstrukturene i og rundt
Hønefoss, og sette opp arealplanen ut i fra disse. Det er i hovedsak nærturen, og den turen du tar
hver dag, som påvirker folks helse. Det vil få stor betydning for folkehelsen, og for
bostedsattraktiviteten i området om grønnstrukturene i de mest tettbebygde strøkene forsvinner, og
man må reise lenger for å komme seg ut i marka. Det er også viktig å skape en sammenhengende
grøntstruktur rundt Hønefoss der de ulike områdene henger sammen uten at det er større barrierer
mellom dem.

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018- 2035
Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018- 2035 skal legge til rette for at innbyggere,
næringsliv og tilreisende opplever levende byer og tettsteder hvor det tilrettelegges for gode
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boligområder, handel og servicefunksjoner, arbeidsplasser og opplevelser. Gjennom å prioritere økt
sykkel og gange, og tilgang til frilufts – og grøntarealer skal den fremme helse og trivsel 2.
Pkt. 5.1.3. «Ved rullering av kommuneplanen forventes det at kommunene på nytt vurderer
uregulerte områder/ arealer i gjeldende kommuneplan og som ikke følger strategiene for
arealbruk i denne regionale planen. Eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny
kommuneplan skal begrunnes» 3.

Klima
I forslag til planprogram for Kommuneplanens arealdel 2023-2035, pkt. 4.1. Klimagrep i arealdelen
står det følgende:
Arealdelen skal legge til rette for en arealbruk som både ivaretar naturverdier, og legger grunnlag for
lavere klimagassutslipp. Kommuneplanens samfunnsdel har mål om at Ringerikes direkte
klimagassutslipp i 2030 skal være redusert med minst 55 prosent sammenlignet med 2009.
Ringerikssamfunnet skal også redusere sitt klimafotavtrykk utenfor kommunegrensene. Spørsmålet
om hvordan kommuneplanens arealdel kan bidra til å oppnå lavutslippssamfunnet i Ringerike berører
mange temaer, og skal derfor være grunnleggende i planarbeidet.
Vi kan ikke se hvordan bygging av ny E16, Ringeriksbanen og ny industri er med på å redusere
klimautslippene i Ringerike.
28. februar 2022 lanserte FNs klimapanel andre del av den sjette hovedrapporten om klima.
Rapporten konkluderer med at behovet for klimaomstilling og direkte handling aldri har vært mer
kritisk enn nå, og sier at vi har kun to år på å nå utslippstoppen hvis vi skal ha en sjanse til å snu
trenden med global oppvarming. Vi mener derfor at kommunen må tenke nytt, der man tar i langt
større grad enn hittil sikte på å ikke bygge ned større arealer med eksisterende natur som inneholder
naturlige karbonlagre, for virkelig bidra til å redusere klimaavtrykket.
I planbeskrivelsen står det at «Det skal gjøres en vurdering av hvilke naturkategorier som lagrer mye
karbon som skal innarbeides i kommunens arealregnskap (se kapittel 4.6). Kommunen skal prioritere
høyt å ikke åpne for utbygging eller annen ødeleggelse av slike arealer. Gjeldende arealplaner skal
gjennomgås for å hindre utbygging og annen ødeleggelse av karbonrike områder». Ifølge FNs
klimapanel er bevaring og restaurering av naturlige karbonlagrene blant de beste måtene å motvirke
de mest ekstreme klimaendringene på.
Skogen lagrer som kjent CO2, og staten har som mål å verne minst 10 prosent av all skogareal i
Norge. I Ringerike er det mye skog. Kommunen bør derfor også avgrense hvilke skogarealer som skal
vernes mot all fremtidig utbygging.
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Natur
Ringerike kommune skriver selv i planbeskrivelsen at utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 vil
påvirke både matjord og naturverdier, og at dere må være restriktive med inngrep i tilsvarende
verdier andre steder i Ringerike.
Etter vår mening må det ikke være mulig at øvrige utbyggere får lov til å la mye natur med rødlistede
arter, og store friluftslivsområder, vike til fordel for ny industri. Eksempel fra områdereguleringen på
Eggemoen:
«I de arealene som blir nedbygget vil naturverdiene gå tapt. En viktig naturtype (Eggemoen SV
sandfuruskog) ligger delvis inne i planområdet og den delen som ligger inne planområdet, ca. 40 % av
lokalitetens areal, vil gå tapt». Dessverre så ser vi at naturen til stadighet taper mot økonomisk
vinning og videre utbygging.
Vi mener at kommunen må kartlegge mer av naturen på hele Ringerike, og verne om de områdene
som har særlig stort biologisk mangfold og/ eller rødlistede arter. Vi synes derfor det er svært bra at
dere lager et temakart som viser viktig naturmangfold og at dere respekterer denne.

Friluftsliv
Ringerike kommune utarbeidet en friluftslivskartlegging 4, hvor friluftsområder i kommunen ble
kartlagt og verdsatt i 2019. Vi synes det er flott at kommunen har laget et temakart som viser
områdene som er viktige for friluftsliv. Vi synes allikevel det er synd at de store turområdene allikevel
ikke blir ivaretatt når arealbruk avklares og at det legges opp til utbygging i viktige turområder.
Ta for eksempel Eggemoflaten som i friluftslivskartleggingen fikk verdi «A» og er definert som et stort
turområde med tilrettelegging. Hele området skal nå erstattes med industri. Vi viser til egen uttalelse
til reguleringsplanen på Eggemoen, og mener at kommunen gjør et stort feiltrinn ved å ikke ivareta
disse områdene for natur og friluftsliv.
I planbeskrivelsen til Eggemoen står det følgende: «Planlagt utvikling gir negative konsekvenser for
tema knyttet til friluftsliv og naturmangfold, men legger til rette for konsentrasjon av
næringsområder som vil være viktig for regionen på kort og lang sikt». Vi spør: - Hvem vil
næringsområdene være viktig for på både kort og lang sikt? I dag er nemlig området svært viktig for
befolkningen på Ringerike som bruker stedet til trening og rekreasjon.
Vi mener også at det er uheldig at områderegulering for Eggemoen Vest er på høring samtidig som
planarbeidet til arealdelen i kommuneplanen gjennomføres. Denne planen bør utsettes til arealdelen
er ferdig utarbeidet.
Også det planlagte forsvarsanlegget på Gyrihaugen på Krokskogen er med på denne samlende bitfor-bit- nedbyggingen av natur- og friluftlivsarealer på Ringerike.
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Vi synes det er flott at Ringerike kommune er i gang med å kartlegge alle stiene i kommunen. Vi
ønsker å minne kommunen på at i henhold til Friluftsloven §35 kan kommunen også varde og merke
opp stier i utmark. Vi håper at stiene som merkes av nå, blir vernet for fremtidig utbygging.

På vegne av våre tilsluttede organisasjoner i FNF Buskerud, ønsker vi Ringerike kommune lykke til i
arbeidet med ny arealdel i kommuneplanen, og ber dem om å la natur og friluftsliv få øverste
prioritering i den flotte kommunen deres.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Buskerud

_____________________________
Kaja Høgås
Koordinator
FNF Buskerud
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