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Lars Torstensen Lindstøl

Fra: Tom-Erik Bakkely Aasheim
Sendt: torsdag 27. august 2020 1 2:1 6
Til: Lars Torstensen Lindstøl
Emne: SV: Friluftsinteresser Sokna

Hei,

Vi har kartlagt dette området innenfor to forskjellige områder, Brøgåsen og Pipenatten . Men begge områdene er
registrert som C områder. Brøgåsen er registrert som et nærturområde til boligområdet sør for skytebanen og er
nok veldig viktig nå som det er mye boligutvikling i området. Mens Pipenatten er registrert som et stort turområde
uten tilrettelegging, men likevel er et viktig tur og jaktområde.

Det ser ikke ut til at det foreslåtte planområdet berører toppen Brøgåsen (396 moh). Det ser heller ikke ut til at
planområdet ødelegger noen gjennomgående stier eller ferdselsårer. Jeg ser at det går en traktorveg fra det
eksisterende grustaket og nord vestover forbi Halvasstjern, men de tenker kanskje å ha en traktorveg i ytterkant av
det nye grustaket også, slik at denne forbindelsen blir opprettholdt uansett.

Med vennlig hilsen

Tom Erik Bakkely Aasheim
-----------------------------------------
Koordinator for sykkel og friluftsliv

Sektor for strategi og utvikling
Ringerike kommune
Mobil (+47) 409 17 812
Sentralbord (+47) 32 11 74 00
www.ringerike.kommune.no

Denne e posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon.
Vennligst slett denne e posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e posten ved en feil, og gi beskjed til
avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e post og vedlegg er ikke tillatt.

Fra: Lars Torstensen Lindstøl <Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no>
Sendt: mandag 24. august 2020 15:08
Til: Tom Erik Bakkely Aasheim <tom erik.aasheim@ringerike.kommune.no>
Emne: Friluftsinteresser Sokna

Hei.
Sokna sand og pukk ønsker å igangsette en arealplan for uttak av masser i det eksisterende uttaksområdet.
Størstedelen av arealet er avsatt til formålet i kommuneplanen, men et mindre areal, ca 15 daa ligger utenfor
arealet som allerede er avsatt.
Hva er din vurdering av om dette gir negativ effekt for friluftsliv i området?
Har du innspill til eventuelle forhold du mener endringen gjør det særlig viktig å hensynta?
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Lars Lindstøl


