
Innspill til planprogram for kommunens

arealdel 2019-2031.

Idd Bondelag, Idd Skogeierlag og Norskog

Idd, har dette samlede innspillet.

Dette innspillet bygger på det som er sagt i vårt innspill  i  dag om

samfunnsdelen. Vi ber om at innspillet til samfunnsplan også blir studert for

bedre å forstå dette. Derfor blir det mer stikkordsmessig.

Organiseringen av arbeidet:

Vi som nærings- og grunneierorganisasjoner er interessert i å ha et nært

samarbeide.

Det er viktig at lokalbefolkningen får anledning til å påvirke på det rette

tidspunktet.

Tema som skal utredes og drøftes i planarbeidet:

Dyrket, dyrkbar jord og skog med god produksjonsevne må ikke brukes til annet

produksjon enn jord og skogbruk.

Planen bør vurdere strandsone for ferskvann og vassdrag. Det bør legges opp

til differensierte grenser som tar hensyn til de forskjellige behov.

I trå med det som ønskes nedfelt  i  samfunnsplanen bør kommunearealplanen

være et nyttig verktøy for innspill om bebyggelse etter at planen er vedtatt, ved

at planen klart viser hvilke andre samfunnsinteresser som er i området.

Vedlagt: 100meter sonen, ferskvann. Idd, 31. august 2018

Jon Thorleif Buer Odd Arild Gjerlaug Fritz Anker-Rasch

Idd Bondelag Idd Skogeierlag Norskog



'31.8.2018 Gmail- 100 meter sonen, ferskvann.

- M G, fn a jj Odd Arild Gjerlaug <oagjer@gmail.com>

100 meter sonen, ferskvann.
5  e-poster

Odd Arild Gjerlaug <oagjer@gmail.com> 29. august 2018 kl. 10:22
lil: gg@glommen.skog.no

Det. var interessant det du sa om lowerket, eller rettere sagt mangel pà Iowerk om 100 m. sonen ved ferskvann.
Kan du skrive det ned som svar her. Sà skal jeg sende det videre til kommunen som vedlegg til høringsuttaelsen.
Det er viktig at du da viser til manglende lowerk eller evt. forskrifter som gir rom for tolkning.
Mvh
Odd Arild Gjerlaug

Gunnar Gundersen <gg@glommen.skog.no> 29. august 2018 kl. 10:46
Til: Odd Arild Gjerlaug <oagjer@gmail.com>

Hei!

Dette var det svaret- budsjettspørsmàl nr 553 til statsbudsjettbehandlingen i 2013  -  som jeg fikk da jeg satt i Høyres
finansfraksjon og vi ba lovhjemmel for ä oppheve byggeforbudet i strandsonen i innlandet;

Vi ber om lovteknisk bistand til å unnta innlandsvassdrag fra begrensingene  i  byggeaktivitet i
strandsonen.

Spørsmålet er sendt til Miljøvemdepartementet, som har gitt følgende svar:

"Plan- og bygningsloven § l-8 omhandler forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Langs sjø gir loven et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet. Statlige planretningslinjer for en
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø beskriver hvordan kommunene skal ta hensyn til
strandsonen i behandling av plan- og dispensasjonssaker.

For områder langs ferskvann og vassdrag gjelder ingen tilsvarende lovbestemt forbudssone i plan- og
bygningsloven. For disse områdene sier loven at for områder langs vassdrag som har betydning for
natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser skal kommunen i kommuneplanens arealdel fastsette grense på
inntil 100 meter der bestemte tiltak mv. ikke skal være tillatt. Denne bestemmelsen er en videreføring av
tilsvarende bestemmelse i plan- og bygningsloven av  1985.  De fleste kommuner har innført slike
bestemmelser om begrensning av utbygging langs vann og vassdrag, varierende mellom  25  og 100 meter.
lføl ge Kostra-tall ble det innvilget  244  dispensasjoner for bygging i områder med kommunalt
byggeforbud langs vann og vassdrag i  2011.  73 dispensasjonssøknader ble avslått."

Mvh

Gunnar

Fra: Odd Arild Gjerlaug «Jagjefjfyçjinail rpviri>
Sendt: onsdag 29. august 2018 10:23
Til: Gunnar Gundersen <gg('g_zjglL,an1r1wenskog no>
Emne: 100 meter sonen, ferskvann.
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