Innspill til kommuneplan for Sigdal mot år 2035
Det er flott at Sigdal i sin planlegging nå skal ta utganspunkt i FNs bærekraftsmål. Som eier av en
fritidsbolig på Storvassåsen ser vi dette litt på avstand, men i løpet av de 6 årene vi har eid hytta
er vi langt fra imponert over hva vi har sett av hvordan kommunen forvalter sin enestående natur i
forhold til dette med bærekraft og naturvern. Så det er veldig fint at kommunen nå ser ut til å
ønske å ta naturvern og bærekraft mer på alvor.
For en kommune som Sigdal tror jeg et grunnleggende spørsmål er om det i det hele tatt er mulig
å anse næringsutvikling i form av storstilt utbygging av store fullstandard hytter på store tomter
som bærekraftig? Dette dreier seg ikke bare om klimautslipp, men også om ødeleggelse av
uberørt natur. Dette blir spesielt konfliktfylt for utbygging i randsonen til verneområdet i
Trillemarka. For meg er det for eksempel et stort spørsmål hvordan kommunen har kunnet
godkjenne hyttene som ligger mot sør på toppen av Storvassåsen – visuelt eksponert mot store
deler av Trillemarka.
Etter min oppfatning er det viktigste Sigdal kan gjøre i forhold til FNs bærekraftmål å ta vare på
det som er igjen av urørt natur i kommunen. Begrens utbygginger av hytter og veier i uberørt
natur, sykkelstier i myrlendt terreng og andre inngrep, og bevar mest mulig natur intakt.
Som eier av fritidsbolig ser jeg kommunens utfordringer litt på avstand. For å skape en god
kommune for innbyggerne tror jeg det er avgjørende å ikke bli altfor økonomisk avhengig av
hyttefolk. Det er derfor viktig å også opprette nye arbeidsplasser som ikke er ensidig avhengig av
turisme og hytter. Jeg ser at det hadde vært mer konstruktivt om jeg hadde kunnet gi konkrete
forslag her, men dette er vanskelig for en utenforstående, og er noe innbyggerne selv må finne ut
av.
Det er naturen som gjør Sigdal unik. Hvis dere ikke tar godt vare på den, er jeg redd dere på sikt
blir mindre attraktive både for både tilflyttere og turister. Kanskje fremtidens arbeidsplasser vil bli
mindre avhengig av bosted (PC-basert). Da kan kanskje Sigdal fremstå som et attraktivt bosted
for naturinteresserte – forutsatt at dere tar godt vare på naturverdiene i kommunen.
Jeg foreslår at kommunen vurderer å ansette en person med spesiell kompetanse i
naturforvaltning og bærekraft, som kan arbeide uavhengig av næringsinteresser
(utbyggingsinteresser). Dessuten er det viktig at kommunestyret opererer helt uavhengig av
spesifikke utbyggingsinteresser.
Som eier av fritidsbolig kunne jeg også ønske kildesortering av søppel. Energimessig tror jeg
dette i første omgang kan være spesielt viktig for glass og metaller, som vi nå tar med hjem til
Sandefjord etter å ha vært på hytta.
Dessuten kunne jeg ønske meg et bedre tilbud for fiske, inkludert fiskeforvaltning og mer
samordnet salg av fiskekort.
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