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KARTLEGGING AV BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER - OPPSTART
AV ARBEID
Forslag til vedtak:

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med kartlegging av friluftsområder i Hønefoss.
2. Oppstartsdokumentet vedtas å være førende for arbeidet.
3. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.

Sammendrag
Det er igangsatt arbeid med flere store planer som innebærer endra arealbruk i områder som
i dag brukes til og er tilrettelagt for friluftsliv. Kommunen har et mål om å øke
befolkningsveksten i årene framover. Tilgang til friluftsområder er en viktig faktor som
skaper bolyst. I tillegg til dette er friluftsområder viktige for folkehelsa. Det er derfor
ønskelig å sette fokus på friluftsområdene og verdien av dem, slik at en kan sikre gode og
gjennomtenkte avgjørelser og bevare de mest verdifulle områdene.
Kartlegginga omfatter Hønefoss og områdene rundt, og deler områdene inn i indre og ytre
sone. Indre sone omfatter mindre områder i byen. Ytre sone omfatter større områder nært
byen hvor det utøves friluftsliv som jogging, ridning, skiturer osv.

Innledning
Formålet med kartlegginga er å gi et bedre grunnlag for avveininger når konflikter som
omhandler arealinteresser i nåværende friluftsområder oppstår, og på denne måten sikre
gode friluftsområder og bærekraftig friluftsliv. Resultatene av kartlegginga og verdisettinga
skal inngå i kommuneplanen. Det skal foreslås tiltak for å øke tilrettelegging i områder som
kan erstatte områder som eventuelt forsvinner og for å tilrettelegge for friluftsliv generelt.
Rådmannen har tatt initiativ til å foreta denne kartlegginga fordi det trolig vil bli behov for
den framover.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Hoveddelen av områdene som skal inngå i kartlegginga brukes aktivt til friluftsliv, og det er
tilrettelagt for formålet. I noen av områdene er det potensiale for friluftsliv.
Gjeldende utredninger
Grønn plakat omfatter friluftsområder/grønne områder i indre sone. Den er utdatert og
trenger revidering. I ytre sone er deler av Oppenåsen og Hovsmarka avsatt til friområde i
kommuneplanen. Utover dette er områdene i hovedsak LNF-områder.
I flere av områdene finnes det utredninger innenfor dyrearter, plantearter og naturtyper.
Metode
Kartlegginga utføres som en temautredning hvor resultatene inngår i kommuneplanen.
Utredninga skal behandles politisk og det skal være høringsperioder. Denne metoden er
valgt framfor å utarbeide en egen kommunedelplan for temaet fordi en på denne måten kan
få et like godt resultat uten at det krever like mye ressurser som ved utarbeiding av
kommunedelplan.
Metoden er basert på Håndbok 25-2002 – Kartlegging og verdsetting av friluftsområder,
utgitt av Direktoratet for naturforvaltning.
Geografisk avgrensing
Den overordna avgrensinga er valgt på bakgrunn av at konkurranse om arealbruk er størst i
og rundt Hønefoss. Områdene i og rundt Hønefoss har rekreasjonsverdi for et stort antall
mennesker. På bakgrunn av dette ser vi ikke det samme behovet for kartlegging og
verdisetting ellers i kommunen.
Hvert friluftsområde er forsøkt avgrensa. Avgrensingene som er foreslått i denne omgang er
basert på kart, flyfoto og lokalkunnskap. Det har vært ønskelig å dele større
sammenhengende områder opp i flere små, tilgrensende områder slik at det er lettere å
konkretisere bruk i de ulike småområdene.
Tematisk avgrensing
Egenskapene og vurderingskriteriene som er trukket fram er valgt i et forsøk på å gi et godt
grunnlag for å sette verdi, uten at det krever mer ressurser enn nødvendig.
Eiendomsforhold
Kartlegginga gjøres uten hensyn til eiendomsforhold.

Behov for informasjon og høringer
Høringsperioden etter oppstart sees på som en viktig del av arbeidet. Her håper vi å få
tilbakemelding på hvilke områder som er valgt og avgrensing av områdene, å innhente
kunnskap til egenskapstabellene og å kartlegge bruk av områdene.

Alternative løsninger

Det har vært vurdert om kartlegginga skal omfatte indre sone eller ikke. Beslutninga om at
den skal omfatte indre sone er tatt på bakgrunn av at det er ønske om at alle friluftsområder i
og rundt Hønefoss samles i samme dokument, og at Grønn plakat er utdatert.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er behov for en slik kartlegging for å få et godt grunnlag for avveiing
av friluftslivshensyn i plansaker. Rådmannen anbefaler oppstart av arbeidet.

Saksdokumenter
Trykte
1. Oppstartsdokument
a. Oversiktskart
b. Detaljkart som viser de enkelte områdene med forslag til avgrensing
2. Planer under arbeid, oversiktskart
Utrykte
3. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.
4. Grønn plakat, vedtatt 30.11.00
5. Ringerike kommunes folkehelsemelding 2012-2030 (høringsperiode 14.09.12 –
10.10.12)
6. Kommunal planstrategi, vedtatt 28.06.12
7. Håndbok 25-2002 – Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, utgitt av
Direktoratet for naturforvaltning.

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler.
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