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Uttalelse fra PLNK v/naturmangfold - landskap - grønnstruktur - Felles
planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem

Det vises til tidligere uttalelse fra PLNK, jp. 21/ 114620. Se denne for beskrivelse av fagtemaer
som må kartlegges og kartleggingsmetodikk. Uttalelsen er vedlagt.
Overordnet tilbakemelding
PLNK ved de nevnte fagområdene ber om at naturmangfold på land, i vann og sjø, kulturminner
og kulturmiljøer, samt landskap legger premissene for utarbeiding av Sandvika sjøfront og nytt
lokalveisystem, herunder anleggsfasen. Det bør være et mål at disse verdiene ikke bare ivaretas,
men også styrkes i det videre planarbeidet. Det bør tas høyde for buffersoner mellom inngrep og
verdifulle natur- og kulturminneområder.
Disse temaene må kartlegges både innenfor planavgrensningen og de tilliggende områdene slik at
man kan vurdere indirekte påvirkning og konsekvens. I sammenheng med konsekvensutredning
for naturmangfold på land, i vann og sjø må det gjøres vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 812.
Det må utarbeides landskaps- og blågrønne strukturer-analyse og kulturminneanalyser for å vise
sammenhenger og tilpasning til bevaringsverdige verdier. For eksempel bør det ses på overgangen
mellom bymiljøet og det bevaringsverdige området på Kjørbo med parken og kulturminnene.
Dersom flytting av fotballstadion på Kadettangen skal vurderes i planen, så må alternativ
plassering konsekvensutredes.
Lokalisering av fremtidige småbåthavner bør inngå i konsekvensutredningene.
Henvisning til relevante føringer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsone langs sjøen
Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv
Innspill fra kulturvern
Kulturvern er tilfreds med ambisjonene for kulturminner i planprogrammet. La oss bare
understreke et par ting:
For Sølvveien, som Gamle Drammensvei bl.a. gjennom Sandvika er en del av, er det store
ambisjoner:
Christiania og Kongsberg blir 400 år i 2024. I den forbindelse ønsker Kongsberg kommune å få til
en nasjonal sykkel- og vandrerute langs landets første riksveg. Mellom to og gjennom tre
fantastiske byer, et vidunderlig landskap fylt med enestående kulturminner i et godt bevart

kulturlandskap. Både landbrukslandskap og bylandskap. Vi inviterer til et form for
«nettverksmøte» som en oppstart for å få til en åpning av en slik vei i 2024. Vi ser for oss at veien
skal fylles med skiltede kulturminner, lavterskel overnatting, lokalmattilbud, henvisninger til
museer og severdigheter, naturopplevelser som igjen skaper verdier knyttet til alt fra folkehelse,
sosial kapital, identitet, entusiasme og tilhørighet. Ikke minst at folk i seks kommuner finner
sammen langs en nesten ni mil lang møteplass «Sølvveien» (fra kulturvernansvarlig Kongsberg
kommune).
For øvrig anser vi at intensjonen i planprogrammet om omfattende kartlegging av kulturminner og
likeså intensjonen om å få disse i aktiv bruk er gode innspill. Videre må overgangene fra
kulturminner til nyetableringer/nybygg gis stor oppmerksomhet og landskapsdrag må ivaretas.
For Malmskrivergården gjelder det særlige forhold at denne må ligge ved sjøen, der malmen ble
losset. Den må med andre ord ikke bygges inne av bygninger, og sjøen her må ikke fylles igjen.
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