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HØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE MED FORNYET OFFENTLIG ETTERSYN
AV FROGN KOMMUNEPLAN 2005-2017

I utgangspunktet viser vil til vår uttalelse av 21. aug. 2005 om Frogn kommuneplan 2005-2017.
I den uttalelsen pekte vi spesielt på verdien av større områder med kulturlandskap som
inngangsport til forståelse av hvorledes tidligere generasjoner har lagt grunnlaget for det
samfunnet vi har i dag. Vi pekte spesielt på to områder som i planutkastet er angitt som LNF -K-
områder.

Siden vi sendte vår uttalelse til kommuneplanen, har vi også uttalt oss om Akershus
fylkeskommunes utredning "Kulturlandskap i Follo - registrering og verdivurdering". I den
uttalelsen, sendt fram gjennom Frogn kommune 31. januar 2006, pekte vi spesielt på verdien av
området vest for Skanseåsen.

Ved gjennomgang av den reviderte utgaven av kommuneplanen (30.03.06) har vi merket oss at
det er foretatt visse endringer når det gjelder utbygging i området Kolstad V. Vi vil imidlertid
gjenta det vi nevnte i vår første høringsuttalelse, at det virker ulogisk å flytte "grønn strek" mot
øst i øvre del av Trolldalen. Enten Kolstad V. er "lagt til som framtidig ny(tt) boligområde
innen Drøbak tettsted" eller "kan vurderes som framtidig boligområde" er det jo stor
sannsynlighet for at utbygging vil skje. Et slikt fremtidig inngrep vil med stor sannsynlighet bli
et første skritt på vegen til en større utbygging. Vi håper derfor at "grønn strek" vil følge
vestsiden av Trolldalen helt fra Vestbyveien til Åsveien.

Når det gjelder den fremtidige forbindelsesveien mellom Vestbyveien og Åsveien, vil det med
"grønn strek" langs Trolldalen bare være det vestlige alternativet som er fullt ut tilfredsstillende.

Vi har ovenfor argumentert for at større områder blir bevart som arena for friluftsliv, rekreasjon
og opplevelse av natur og kultur. I den forbindelse vil vi også peke på formuleringen under
"Drøbak tettsted" i "Bestemmelser og retningslinjer" hvor det står om Brunskogen: "En
forsiktig mindre boligbygging kan tillates". Vi står her igjen overfor det forhold at et "forsiktig
mindre" inngrep kan være starten på en omfattende utbygging etter "salami-prinsippet". I slike
situasjoner ville det være den beste løsningen at kommunen ervervet områder som ønskes bevart
til friluftsliv, rekreasjon og opplevelse.
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