
 

  

  

   

     Forum for natur og friluftsliv Buskerud 

Et samarbeidsforum mellom 11 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet er å styrke 

organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og 

friluftslivsinteressene i aktuelle saker. 

 
 

 

 

Buskerud Fylkeskommune        30.10.17 

postmotak@bfk.no  

Høringssvar Regional plan for areal og transport i Buskerud 
 

Vi viser til pågående høring og offentlig ettersyn på Regional plan for areal og transport i 

Buskerud. Vi vil i dette brevet benytte vår anledning til å komme med vårt høringssvar: 

 

Hovedmål 
Hovedmålene i planen er ambisiøse og det virker som det er en genuin interesse for å prøve å 

løse utfordringer innen transport og arealutfordringer i Buskerud. Det kommer tydelig frem av 

planen hva en ønsker å oppnå. 

 

Innsatsområder 
Vi vil kommenter noen av de ulike innsatsområdene punkt for punkt: 

 

 

Kap 4.2 Arealbruk 

4.2.5 Reiseliv 

«For områder til fritidsbebyggelse skal kommunene prioritere natur og stedstilpasset 

fortetting og videreutvikling i etablerte områder før det åpnes for utbygging i nye 

områder.» Denne setningen i retningslinjene støttes fullt ut og det vil være et viktig 

grep i rett retning at det i utgangspunktet ikke tas hull på nye naturområder. 

 

Kap 4.3 Transport 

4.3.1 Sykkel og gange 

Under retningslinjer bør det tillegges et punkt at kommunene skal legge til rette for 

ekspressykkelveier og sykkelparkering i forbindelse med alle store offentlige 

arbeidsplasser. Dette er spesielt viktig at står klart i forbindelse ved flyttinger og 

nyetablering av offentlig virksomhet. Som for eksempel nytt sykehus osv. 

 

Vi vil her også påpek vårt tidligere standpunkt at vi er skeptisk og i utgangspunktet 

ikke ønsket nåværende trasevalg for Ringeriksbanen (vei og bane) og at den 

økologiske kompensasjonen her blir en milepel å få gjennomført på en god måte. 

 

Kap 4.4 Arealvern 

4.4.1 Dyrka mark 

«Kommunen skal fastsette en langsiktig avgrensning (grønn strek) i byer og tettsteder 

mot dyrka mark og avklare fremtidig utbyggingsretning.» Denne setningen i 

retningslinjene støttes og vil være viktig for å sikre mattilgang i fremtiden.  

 



 

 

  

4.4.3 Grønnstruktur i og ved byer og tettsteder 

«Kommunene skal utarbeide grønnstrukturplaner for sine byer og tettsteder med basis 

i friluftslivskartlegging. Disse bør vise grøntområder/friområder og et 

sammenhengende sti- og turveinett som knytter disse områdene sammen, og som fører 

fra boligområdene og ut til større friluftsområder» Dette støtter vi fult ut og gleder oss 

til å bidra inn i arbeidet 

 

«Gjennom kommuneplanens arealdel skal en langsiktig grønnstruktur med korridorer 

i byer og tettsteder og en langsiktig byggegrense mot nærturterreng og/eller marka 

defineres. Sammenhengende grøntstrukturer skal tilstrebes. Denne «grønne» 

avgrensingen bør sees i sammenheng med grønn sterk for jordvern.»  Også dette 

støtter vi fult ut og gleder oss til å bidra inn i arbeidet 

 

4.4.4 Kystsone og vassdrag 

«1. Miljømålene for vannforekomstene skal legges til grunn i arealplanleggingen og 

kommunene og sektormyndighetene skal arbeide aktivt sammen med brukere og 

interessenter om å følge opp de regionale vannplanene (Vest-Viken, Glomma og Sogn 

og Fjordane).  

 

2. Kommunene skal gjennom sine kommuneplaner følge opp plan- og bygningslovens 

§1-8 og slik ivareta natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre almene 

interesser i 100 meters beltet langs sjø og vassdrag. Eventuelle avvik må avklares i 

kommuneplanens arealdel» 

 

Begge disse punktene er viktig for på følge opp vanndirektive og sikre tilgangen til 

både areal ved vann, men også sikre vannets økologiske kvalitet og rekreasjonsverdi 

 

4.4.5 Skog- og fjellområder 

 

«1. Kommunene skal gjennom sin arealplanlegging legge til rette for 

utmarksnæringer, reiseliv og friluftsinteresser samtidig som følgende hensyn skal 

ivaretas:  

 

a. biologisk mangfold og landskapets sårbarhet ved å ikke tillate ny fritidsbebyggelse 

og andre større inngrep over tregrensa eller i det høyestliggende skogbeltet.  

 

b. våtmarksområder med spesiell vekt på intakte myrområder slik at inngrep i disse 

områdene unngås.  

 

c. prioriterte arter, truede eller nær truede arter og utvalgte naturtyper eller truede og 

nær truede naturtyper, jf. Norsk rødliste for arter 2015 og Norsk rødliste for 

naturtyper 2011  

 

d. inngrepsfrie naturområder skal sikres mot ytterligere nedbygging  

 

e. føringer i kart og retningslinjer for arealer innenfor de regionale planer for 

villreinområdene for Hardangervidda og Nordfjella.  

 

2. Føringer for fritidsbebyggelse jf. kap. 4.2.5 skal legges til grunn for å redusere 

naturinngrepene»  



 

 

  

Dette er et av de viktigste grepene som blir gjort for å stoppe de negative inngrepene 

som skjer mot inngrepsfrie naturområder. Vi støtter BFK i sine overordnede grep for å 

oppnå en god arealpolitikk i Buskerud. Vi støtter også spesielt at kommunene skal 

legge til rette for friluftsliv i sine arealplaner. 

 

 

Oppfølging av planen 
Innsatsområdene er tydelige og det er en klar forventing til kommunene i hva som skal til for 

å oppfylle planen. I tillegg er planen tydelig på at å ikke følge den kan føre til innsigelser fra 

BFK. Vi er positive til en sterkere og tydeligere samordnet arealplan i Buskerud. Vi håper at 

denne planen vil legge gode føringer for videre utnyttelse av areal og at kommune tar det 

ansvaret som blir gitt dem og forholder seg til de retningslinjer planens føringer gir. 

 

Forum for Natur og Friluftsliv(FNF) Buskerud 

 

 

 

Thomas André T. Sveri 

Koordinator 

 

 

 

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 

Følgende 11 organisasjoner er tilsluttet FNF Buskerud: 
DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og Omegns Turistforening, 

Naturvernforbundet i Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets 

av Norges speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud orienteringskrets, NOF avd. Buskerud, 

Buskerud Botanisk forening, Drammen klatreklubb. 
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