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Flesberg kommune
Postmottak - kommunehuset
3623 Lampeland
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Buskerud viser til dokumenter lagt ut på offentlig høring
i forbindelse med kommuneplan for Flesberg 2009 – 2025.
Høring av endringer til kommuneplanen for Flesberg 2009 – 2025, Holtefjellområdet
endrer status fra LNF der naturvern skal være dominerende, til LNF-sone 1.
FNF mener det er avgjørende å opprettholde Holtefjellområdet med status LNF der naturvern
skal være dominerende. FNF Buskerud representerer store deler av den natur- og
friluftsinteresserte delen av befolkningen i Buskerud og vi håper derfor kommunen tar hensyn
til våre merknader.
Merknader:
 Flesberg kommune har ikke anledning til å endre Holtefjellområdet fra LNF der
naturvern skal være dominerende til LNF sone 1. Det har ikke blitt foretatt
konsekvensutredning for området med endringer. Det er et krav til alle nye
arealdisponeringer i kommuneplan, om KU – utredning etter ny PBL. (Forskrift om
konsekvensutredninger Kap II, § 2)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090626-0855.html#2
 Holtefjellområdet representerer uberørte arealer med unike opplevelsesverdier.
Dagens LNF status bør derfor opprettholdes (LNF naturvern dominerende). FNF
Buskerud mener det er uheldig å redusere naturkvaliteter i Flesberg kommune ved å
endre status på Holtefjellområdet til LNF sone 1. Dersom LNF status endres til LNF
sone 1, kan det i større omfang gis tillatelser for fritidsbebyggelse i Holtefjellområdet
uten dispensasjonsbehandling.
 FNF Buskerud ønsker fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse innen deler av
Flesberg kommune og opprettholde Holtefjellområdet (LNF naturvern dominerende)
med særskilte naturkvaliteter. I kommuneplanen for Flesberg 2009 – 2025 er det
allerede avsatt områder for LNF sone 1. FNF Buskerud vil ta orde for å opprettholde
differensiere arealer i kommuneplanen.
 Holtefjellområdet består av store sammenhengende skogområder. Tilgrensende
kommune Øvre Eiker kommune har tilsvarende areal avsatt til LNF (naturvern
dominerende). FNF Buskerud tar til orde for å opprettholde de store sammenhengende
skogsområdene, som en del av en helhetlig forvaltning i Buskerud.
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