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SVAR - HØRING AV STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET BOLIG-,
AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING

Drammen kommune er positiv til at regjeringen har igangsatt arbeidet med å fornye og oppdatere
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- ou transportplanlegging (RPR ATP) fra 1993.
Drammen kommune har ikke sterke innvendinger til innholdet i de nye retningslinjene, men mener
horingsforslaget bør bearbeides språklig for retningslinjene trer i krafi.. RPR ATP har vært et viktie
grunnlag for a diskutere planlegging i kommuner ou fylker i 20 år. Forslaget til statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, arcal- ou transportplanlegging (SPR BAT) har noe utydelige
formuleringer som kan føre til tolkningutfordringer i plandialogen mellom kommune og regionale
myndigheter. SPR BAT skal fungere som underlag for innsigelse, og behovet for presisjon er derfor
hoyt.

SPR BAT har generelt fått et tydeligere fokus på behovet for fortetting og boligbygging rundt
kollektivknutepunkter enn RPR ATP. Men formuleringen:: "I områder med mindre hefolkningspress

og hvor lokale tnyndigheter onsker å oke attraktiviteten for hosening er retningslinjene ikke Iii hinder

for at det kan planlegges_fOr et mer difjerensiert boseningsmonster-, kan føre til tolkningsrom som
kan være en utfordring. Det blir her noe utydelig hva som menes med områder med mindre
befolkningspress". Siktes det for eksempel til kommuner som helhet, eller områder i kommuner som
har mindre befolkningspress? RPR ATP har ikke vært til hinder for spredt boligbygging selv om den i
utgangspunktet ikke åpner for det. Det virker uheldig å så tvil om intensjonen i SPR BAT med denne
retningslinjen.

Det er positivt at SPR ATP er tydeligere på lokaliseringsspørsmål knyttet til offentlige virksomheter og
institusjoner, og at SPRen tar stilling til potensielle malkontlikter mellom utbygging og miljokvalitet i
tettbygde strok.
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