Fiskum 12.09.20

Rollag kommune
postmottak@rollag.kommune.no
Høringsuttalelse til Forslag til kommunedelplan for Vegglifjell.
Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) har følgende generelle kommentarer til arbeidet med
den nye kommuneplanen.

Inngrep i myr/våtmark
NiB mener at med dagens nye kunnskap om verdien av myr og våtmarker, så må alle inngrep
minimaliseres eller unngås helt.
Myr har viktige funksjoner mht. binding av karbon, som en buffer i vannhusholdningen ved
kraftig nedbør, og som et viktig område for biologisk mangfold. Å se bort i fra dette er ikke i
tråd med nasjonale føringer.

Energi- og klimaplan for Rollag kommune
NiB forutsetter at i arbeidet med kommunens forslag til kommuneplan, så har de også tatt
hensyn til kommunens forpliktelser i arbeidet med energi og klima, som ble vedtatt i møte i
kommunen 29.11.2011. Ref. i saken under:
«Behandling Næring, Miljø, Ressurs- 29.11.2011:
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak / Innstilling Næring, Miljø, Ressurs- 29.11.2011:

Vedlagte energi og klimaplan godkjennes.»
I en undersøkelse NiB gjorde for hvordan kommunene arbeidet med de kommunale
klimaplanene, ble en oppfordring oppsummert slik (17.03.2014):
OPPFORDRING TIL KOMMUNENE
Klimaforliket innebærer at de totale klimagassutslippene i Norge må kuttes med 20 % innen
2020. For å få dette til kreves det en dugnad fra hele samfunnet. Kommunene har en viktig
rolle i denne sammenhengen. Både direkte gjennom tiltak og indirekte gjennom
holdningsskapende arbeid. Ut fra de svarene vi har fått i vår undersøkelse vil vi peke på noen
punkter der vi mener det er stort forbedringspotensial: • Alle kommuner må sette opp årlige
klimaregnskap for å kunne se hvordan gjennomførte tiltak virker og få et bedre grunnlag for
framtidige beslutninger. 11 • Det er viktig at kommunene organiserer seg slik at oppfølging
av planer og tiltak gjøres på en systematisk måte og at det er klart hvor ansvaret ligger. Små
kommuner bør vurdere å slå seg sammen med nabokommuner for å få en mer robust
oppfølging/kontroll. • Det enkeltområdet som er mest krevende når det gjelder å nå målene
for klimagassutslipp er helt klart biltrafikk. Kommuner har et begrenset handlingsrom når det
gjelder å begrense biltrafikken, men dette må ikke bli en sovepute. Det må jobbes hardere
med å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport og sykkel, noe som kan gjøres ved
infrastrukturtiltak og arealplanlegging i kommunen. • Kommunene må i større grad involvere
innbyggerne i arbeidet med å senke klimagassutslippene.
NiB mener at disse punktene er like viktige fremdeles, og bør ligge til grunn for kommunens
arbeid.
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Hvor går grensen for utnyttelse av Vegglifjell?
NiB merker seg at flere av de som har hytter i området er sterkt bekymra for videre utvidelser
av arealet, dvs. flere hytter og hyttefelt, med alt det det innebærer av infrastruktur og øvrige
inngrep. – Jf. kopi av uttalelser til oss fra Heggem 10.09.2020, Kleven 09.09.2020 m.fl.
Rollag kommune bør ha med i sine planer en vurdering av når «nok er nok» for fremdeles å
kunne være en attraktiv kommune som for de som allerede har etablert seg i området. Dette
gjelder spesielt for Vegglifjell, som allerede har et høyt antall hytter.
Det er en klar sammenheng mellom økt arealbruk, forringelse av natur og tilfredse brukere.
Det er kommunens ansvar å planlegge langsiktig for dette.
For Naturvernforbundet i Buskerud
Per Ø. Klunderud
Fylkessekretær NiB
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