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Vedrørende 2. gangs offentlig ettersyn – kommuneplanens arealdel  
Norsk Friluftsliv viser til 2. gangs offentlig ettersyn – kommuneplanens arealdel Flå kommune, og 

ønsker med dette å avgi en høringsuttalelse til arbeidet med planen. 

 

Norsk Friluftsliv, tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), er paraplyorganisasjon for 15 

friluftslivsorganisasjoner i Norge med til sammen over 760.000 medlemskap. Norsk Friluftsliv har 

blant annet som oppgave å ivareta allemannsretten, herunder naturgrunnlaget for å drive friluftsliv.  

 

Innledningsvis viser vi til kommunens ansvar for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, 

spesielt § 1-1, om lovens formål og § 11-1, om kommuneplan. Så viser vi i sin helhet til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud datert 24.09.2015, samt samordnet statlig høringsuttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud datert 25.09.2015, til 1. gangs offentlig høring. Fylkesmannen har gitt 

sterke anbefalinger og faglige råd vedrørende nasjonale og regionale interesser, men ikke fremmet 

innsigelse med den begrunnelsen at det lokale selvstyret i planleggingen er styrket og at kommunen 

har fått et større ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser i sin planlegging. 

 

Norsk Friluftsliv kan ikke se at kommunen har tatt hensyn til Fylkesmannens sterke anbefalinger og 

faglige råd. Det er både svært kritikkverdig og brudd på regelverket, jfr. plan- og bygningsloven  

§ 11-1. Norsk Friluftsliv mener også at Fylkesmannen skulle ha fremmet innsigelse til planen, basert 

på sine begrunnelser i uttalelsen, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-2 og 5-4. 

 

Fylkesmannen fraråder utbygging i Turufjell ut fra nasjonale og viktige regionale interesser, og ber Flå 

kommune om å styre ny arealbruk til bebygde områder og utvidelser av disse fremfor 

sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep. Videre sier Fylkesmannen at åpne 

landskapsområder med myr og våtmark, samt terreng over tregrensa er spesielt uheldig, og at nye 

hytteområder bør styres vekk fra disse områdene. Videre er kunnskapsgrunnlaget om 

naturmangfoldet dårlig. Det er derfor behov for kartlegging av Turufjellområdet. Fylkesmannen 

anbefaler også at nye hytteområder ved Flenten/Trøgaset tas ut av arealdelen. Fylkesmannen viser til 

nasjonale føringer om å ivareta sårbare naturområder og at det skal unngås å bygge i store 

sammenhengende naturområder i høyfjellet.  

 



Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund, Norges KFUK-KFUM-Speidere, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund,4H Norge, Norges Røde 

Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Kristen Idrettskontakt, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Norsk Kennel Klub 

 
 
 

Norsk Friluftsliv forutsetter at kommunen ivaretar sitt ansvar for en bærekraftig utvikling etter plan- 

og bygningslovens formål, og støtter Fylkesmannens uttalelser til 1. gangs offentlig høring fullt ut, 

men mener at Fylkesmannen har rett og plikt til å fremme innsigelser til denne planen, basert på sine 

begrunnelser. Derfor er det kritikkverdig at kommunen ikke ser dette. I tillegg viser Norsk Friluftsliv til 

høringsuttalelser fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud, både til 1. og 2. gangs offentlig 

høring og støtter disse i sin helhet. 

 

 

  

Med vennlig hilsen 

Norsk Friluftsliv 

   

    

Lasse Heimdal      

generalsekretær     Svein-Magne Gjessing 

       fagkonsulent    

  

 

 


