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Drammen kommune 
kommunepost@drammen.kommune.no  
 

Drammen, 15. mars 2023 
 

Dette brevet sendes på vegne av DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og Omegns Turistforening, 
DNT Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Oslofjordens 
friluftsråd, Naturvernforbundet i Buskerud, Birdlife Norge avd. Buskerud, Drammen klatreklubb, 
Buskerud KFUK-KFUM Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn, Buskerud 
Botanisk forening, Skogselskapet i Buskerud og Telemark.   

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud viser til forslag til ny arealdel i kommuneplanen i 
Drammen kommune for perioden 2023-2035.  

Vi synes det er veldig bra at kommunen har som målsetning å bli Norges grønneste kommune, og at 
dette legger premisset for arealplanen. Vi støtter kommunen i dette arbeidet. For å nå dette målet, 
er det derimot svært viktig at kommunen setter som hovedmål å prioritere ivaretakelse av natur og 
vassdrag i kommunen.  

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker å kommentere følgende punkter i arealdelen: 

• Grøntarealer og natur.  
• Bolig og boligbygging.  

 

PLAN-20/03047: Merknad til kommuneplanens arealdel for 
Drammen kommune  
Innspill fra Forum for natur og friluftsliv Buskerud 

mailto:kommunepost@drammen.kommune.no
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Grøntarealer og natur  
 
FNF Buskerud støtter de arealpolitiske prinsippene til kommunen om forvaltning av grøntarealer og natur 
i kommunen. Vi har innspill til gjennomføring av følgende prinsipper:  

• Sikre sammenhengende grøntarealer og natur for ivaretakelse av naturkvaliteter, naturmangfold 
på land, i vassdrag og sjø.  

• Sikre bærekraftig utvikling av kystsonen og vannområdene.  
• Sikre tilgang til friluftsområder og nærliggende grøntarealer.  
• Sikre sammenhengende grøntarealer og natur for ivaretakelse av naturkvaliteter, naturmangfold 

på land, i vassdrag og sjø.  

FNF Buskerud støtter kommunens forslag til grønnstrukturplan. Vi har i tillegg følgende kommentarer:  

Myr 

Arealplanlegging som tar hensyn til karbonrike områder er et viktig bidrag for å bremse 
klimaendringene. Vi mener Drammen kommune må kartlegge all myr i kommunen. Dette kan de få 
hjelp til fra Nibios kartløsning Kilden1, og fra den nye appen CarbonViewer til NINA2.  

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. 

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. Blant annet 
er det forekomst av rød skogfrue (prioritert art), hvit skogfrue, huldreblom, marisko, flere 
forekomster av myrflangre og andre fredede karplanter3. Kommunen må også legge inn en plan for 
bekjempelse av fremmede og invaderende arter.  

FNF Buskerud støtter kommunens forslag om krav om naturtypekartlegging i alle nye 
reguleringsplaner. Vi ber kommunen endre «alle nye» reguleringsplaner til «alle» reguleringsplaner. 
Mange gamle reguleringsplaner inneholder ikke en god nok konsekvensutredning i henhold til 
dagens kunnskap og bedre viten. Alle natur- og friluftslivsområder som blir påvirket av nye 
utbyggingsplaner, må utredes grundig av naturforvaltere før inngrepet starter. 

• Sikre bærekraftig utvikling av kystsonen og vannområdene.  
 
Drammen maritime senter 

 
1 Tjenester - Nibio 
2 En kalkulator for karbon i torv (nina.no) 
3 Forskrift om fredning av truede arter - Lovdata 

https://www.nibio.no/tjenester
https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/en-kalkulator-for-karbon-i-torv
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525
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Drammen kommune har som mål å bli Norges grønneste kommune. Vi mener planene om utvidet 
småbåthavn på Bokerøya sør for Svelvik strider mot dette målet. Se nærmere begrunnelse i vårt 
innspill til planarbeidet for Drammen maritime senter fra mars 20224.  

FNF Buskerud sine tilsluttede organisasjoner har nylig fått henvendelser vedr. utvikling og tiltak 
påbegynt på Bokerøya. Vi har fått tilsendt bilder som viser en større utfylling og planering av masser, 
tiltak vi erfarer ikke er omsøkt. Dette skjer bl.a. i kort avstand fra Grunnane naturreservat og andre 
viktige gruntvannsområder med et rikt og viktig biologisk mangfold. Vi ber kommunen ta snarlig 
stilling til dette under arbeidet med ny arealdel.  

 

1 Bokerøya, Svelvik 9.2.23. Foto: Borgar Pedersen, Drammen Sportsfiskere.  

Vi støtter Rådmannens kommentar om at tiltaket berører viktige naturtyper på en negativ måte, 
bryter opp sammenhengende grøntareal, og trolig medfører det som vil oppfattes som en 
privatisering i strandsonen. 

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.  

Store deler av strandarealer langs Drammenselva er preget av systematisk nedbygging. Vi ber 
kommunen sikre at byggegrensen mot vassdrag opprettholdes her.  

Drammen kommune har lagt ut en orientering om ulovlighetsoppfølging5 på sine nettsider. Dette er 
bra, men kommunen må også sette opp en plan for å kartlegge ulovligheter i kommunen. Se eksempler 
fra Asker kommune på hvordan de har gjort dette med bruk av GIS- verktøy6.  

 
4 Detaljregulering-med-konsekvensutredning-for-Drammen-maritime-senter.pdf (fnf-nett.no) 
5 Orientering om ulovlighetsoppfølging | Drammen kommune 
6 Ni kommuner har testet veileder for strandsonen i 3D - Norsk Kommunalteknisk Forening 
(kommunalteknikk.no) 

https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2022/03/Detaljregulering-med-konsekvensutredning-for-Drammen-maritime-senter.pdf
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/byggesak/ulovlig-byggearbeid/ulovlighetsoppfolging/
https://www.kommunalteknikk.no/ni-kommuner-har-testet-veileder-for-strandsonen-i-3d.6484171-40825.html
https://www.kommunalteknikk.no/ni-kommuner-har-testet-veileder-for-strandsonen-i-3d.6484171-40825.html
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Forum for natur og friluftsliv oppfordrer kommunen til å innta en meget restriktiv holdning når det 
gjelder utbyggingsplaner hvor strandsonens kvaliteter forringes på grunn av nedbygging, både i et 
natur- og friluftslivsperspektiv.  

Kantsoner 

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.  

Saksbehandlingsrutinene for bygging i strandsonen bør derfor være svært grundige, og man skal 
bygge på en mest mulig skånsom måte for dyr og natur.  

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.  
 

• Sikre tilgang til friluftsområder og nærliggende grøntarealer.  
 

FNF Buskerud støtter planinitiativet om å sikre allmennhetens tilgang til friluftsområder og 
nærliggende grøntarealer. For å hindre en bit-for-bit-nedbygging av våre viktige natur- og 
friluftsområder, bør arealdelen foreslå en markagrense som hindrer all videre utbygging i marka.  

Vi ønsker at kommunen har et overordnet mål om å ivareta grøntstrukturene både i bybildet og i 
marka på lang sikt. Se gjerne eksempelet fra Nordre Follo som jobber svært målrettet for å hindre 
nedbygging av natur7.  
 

Bolig og boligutbygging 
 
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 

 
7 Nordre Follo kommune - Naturmangfold 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivt-friluftsliv/id2842258/
https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/natur-klima-og-miljo/naturmangfold/
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skal bo, jobbe og leve. Vi oppfordrer kommunen til å bygge tettere der folk allerede er og bor, og 
samtidig hensynta nærturområdene i områdene.  

FNF Buskerud støtter kommunens utbyggingsmål om å fortette allerede eksisterende bolig- og 
næringsområder, fremfor å ta i bruk uberørte arealer. Vi opplever derimot at målsettingen til 
kommunen om å ikke bygge ned natur ikke gjenspeiler seg i boligbyggeplanene.  

Vi støtter innspillet til Naturvernforbundet i Buskerud som viser til utbygging av nye bolig- og 
næringsområder ved Miletjern i Mjøndalen og ved Solbergelva. Se eget innspill fra 
Naturvernforbundet i Buskerud8.  

Dispensasjon fra plan 

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 11,7 
prosent i 20219. 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 markagrenser. 
Kommunen bør ha som mål at det ikke gis dispensasjoner fra plan som vil påvirke natur- og miljø negativt. 

Forum for natur og friluftsliv mener det er særs viktig at kommunen ikke gir dispensasjon fra plan i freda 
eller verneverdige områder. Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder/ bygninger 
som ble innvilget var hele 52 prosent i 202110. Arealdelen bør poengtere at det ikke skal gis dispensasjon 
fra plan, særlig i disse områdene.  

 

Vi ønsker med dette Drammen kommune lykke til i arbeidet med å bli Norges grønneste kommune- 
vi bistår gjerne kommunen i dette arbeidet.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Buskerud 
 

 

_____________________________ 

Kaja Høgås 
Koordinator 
FNF Buskerud 

 
8 Aktuelt - Buskerud (naturvernforbundet.no) 
9 KOSTRA Plan- og byggesaksbehandling Drammen - SSB 
10 KOSTRA Miljøforvaltning Drammen - SSB 

https://naturvernforbundet.no/buskerud/aktuelt/
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/drammen/plan-og-byggesaksbehandling
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/drammen/miljoforvaltning
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