
 

  

  

   

 

 

 

 

 

Til 

Nes kommune       25.06.2015 

postmottak@nes-bu.kommune.no 

 

Høringsuttalelse vedrørende kommunens arealdel 
 
Her er våre kommentarer til kommunens arealdel som er ute på høring. 
 
Konsekvensutredning del 1: 
 
6. Brenthøl: FNF Buskerud støtter konklusjonen om at dette området ikke i bør åpnes 
for bebyggelse med hensyn til relativt uberørt natur. 
 
14) Lisleset på Fetjan/Lisleset: FNF Buskerud støtter konklusjonen om at utbygging 
kun må skje uten at det fører til innsnevring av INON-område. 
 
22) Fetjan: FNF Buskerud ønsker at den sørøstlige delen av området tar ut av planen 
fordi dette er et uberørt område og delvis i konflikt med INON-område. 
 
34) Brynhildstjern sameie: FNF Buskerud støtter konklusjonen om å beholde 
området som LNF. Dette er et sårbart høyfjellsområde med villrein. 
 
Konsekvensutredning del 2: 
 
51. Stigebu på Liaset: Berører INON-område. FNF Buskerud støtter Fylkesmannens 
klagesak. 
 
60. Lauvhølt ved Bøgaset: FNF Buskerud støtter kommunens konklusjon om at dette 
ikke legges ut som byggeområde pga. innsnevring av INON-område. 
 
84. Kvarve på Saupeset: FNF Buskerud støtter kommunens konklusjon om at 
området ikke leges ut som byggeområde. Omårdet er uten tilknytnin til andre 
byggeomrpder og en utbygging ville være i strid med vedtatt kommuneplan og klima- 
og energiplan. Området ligger i relativt uberørt skog og landbruksområde. 
 
 
Lov om naturvern av 1970 sa at "Inngrep i naturen bør bare foretas ut fra en 
langsiktig og allsidig ressursdisponering som tar hensyn til at naturen i framtiden 
bevares som grunnlag for menneskenes virksomhet, helse og trivsel.». FNF 
Buskerud mener at naturen er en nasjonal arv som har dyptgripende betydning for 
vår kultur og levestandard. Inngrepsfrie områder er under press og blir ofte behandlet 
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sekundært i forhold til økonomiske interesser. Vi ber kommunen om å verdsette slike 
inngepsfrie områder og verne om disse i femtiden. 
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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 

 

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. 

 


