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Kommuneplanens arealdel - 2019-2029 - offentlig ettersyn - Etnedal
kommune
På bakgrunn av utsendte dokumenter, ønsker nevnte organisasjoner gjennom
Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Oppland å gi følgende høringsinnspill:
Mange unike natur- og friluftslivsområder i våre fjell er under stort
utbyggingspress, og det er derfor behov for å sette rammer for hyttebyggingen
og andre større inngrep. Kommunalt vedtatte planer for fjellgrenser eller
markagrenser kan gi forutsigbare rammer for å sikre bærekraftig verdiskapning
og for å ivareta viktige natur- og friluftslivsområder. Valdresrådet har i vedtak
V20-/-17 anbefalt kommunene å gjøre dette, og vi oppfordrer
Valdreskommunene til å starte arbeidet med å utrede områder og kriterier for
slike grenser.
Kommuneplanen må legge til rette for gode muligheter for å bedrive friluftsliv i
nærhet til bosted og områder for turisme. Disse områdene bør ivaretas på en slik
måte at de verken minskes, forringes eller fragmenteres. Disse områdene er
svært viktige for fysisk aktivitet for svært mange mennesker. Det må også
gjennomføres en kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder.
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Samtidig viser gjeldende norsk rødliste for arter at 2355 norske arter er truet.
Norsk rødliste for naturtyper inneholder 80 naturtyper, hvorav halvparten er å
regne som truet. Det er derfor meget viktig at kommunene ikke planlegger
nedbygging i områder hvor truede arter og naturtyper finnes. Framtidige
utbygginger må derfor planlegges utfra et prinsipp om fortetting av eksisterende
utbygde områder og at nedbygging av ytterligere natur- og friluftslivsområder
ikke vil bli foretatt. I planarbeidet må det også tas hensyn til
landskapskonsekvenser av utbygginger. Vi viser også til at kommunen har en
betydelig tilgjengelig tomtereserve i godkjente reguleringsplaner for
fritidsbebyggelse, med tillegg av uregulerte byggeområder i gjeldende arealdel.
Kommunens ansvar for reduksjon av klimagassutslipp må være vektlagt i
planarbeidet. Rullering av kommuneplanen skal medføre reduserte
klimagassutslipp, redusert energibruk og redusert transportbehov i kommunen.
Nye utbygginger som har et konsentrert utbyggingsmønster som støtter opp om
knutepunkt og kollektivakser, er en viktig strategi for å redusere
transportbehovet og stimulere til mer miljøvennlige transportformer.
Vi ber derfor om at disse arealene ikke videreføres i planforslaget:
F2, F3, F6, F7, F9, F12, F24, F25, F26, F27 og FT5.
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