Innspill til kommuneplan - Øvre Eiker Bondelag
Øvre Eiker Bondelag ønsker å komme med følgende innspill. Våre innspill handler ikke om konkrete
områder i denne fasen, dette kommer vi tilbake til da arealplanen er tegnet.



Der det i dag er smal vei dvs. stiplet kantstripe og det er ønske om å bygge fortau med
avvisende kantstein, bør det også reguleres breddeutvidelse av veien. Dagens
landbruksmaskiner har blitt større og dagens krav til effektivitet i landbruket har endret seg
betydelig de siste 10-15 årene. Landbruksmaskiner har lov å kjøre langs offentlig vei uten
følgebil så fremt maskinen er smalere enn 3,5m. Når fortau anlegges med avvisende
kantstein langs en smal vei, oppstår det ofte trafikkfarlige situasjoner med andre biler. I de
aller fleste tilfeller er det landbruksmaskinen som må kjøre oppå fortauet, (pga 13cm høy
kantstein) Når det ikke lenger er ei veiskulder eller grøft å bruke skaper dette farlige
situasjoner for både landbruksmaskinføreren og myke trafikanter.



Der det reguleres boligformål og/eller andre næringsformål mellom veg og LNF-område må
det tas det hensyn til landbruk og skogs formål som har bredde og kurvaturer tilpasset
dagens landbruk og skogsmaskiner.



Ved et ønske om ett aktivt friluftsliv følger det også noen utfordringer: Kryssinger av gjerder
(grinder, gjennomganger, overganger etc), utfartsparkeringer, skilting/informasjonstavler
etc.



Ved bruk av LNF områder som buffersoner for flom i forbindelse med utbygning ses det på
driftsvansker ved dette? Kompenseres områder som aktivt brukers som buffer i forhold til
avlingsskade?




Ved ønske om vekst i innbyggertall bes det om utarbeidelse av arealeffektive områder.
Fortsatt fokus på jordvern av dyrka og dyrkbar mark (Viser her til Nibio, kartlag «dyrkbar
jord») https://kilden.nibio.no/ . Der man av samfunnsmessige årsaker må utbygge dyrka
og/eller dyrkbar mark legges det til rette for flytting av matjord samt erstatte minimum
gjeldende areal.

Takker for Øvre Eiker kommune sitt fokus på jordvern. Vi ønsker lykke til med videre arbeid. Og håper
vi kan bidra i prosessen.

For Øvre Eiker Bondelag
Styre

