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Sak 1 Planprogram
Det kom inn 26 merknader til planprogrammet innen fristen. Disse er oppsummert og
vurdert/kommentert i notat datert 22.07.2011. Til møtet, og som grunnlag for styringsgruppas drøfting,
forelå forslag til revidert planprogram datert 22.07.2011.
Etter dette er det mottatt uttalelse fra Miljøverndepartementet, datert 16.08.2011. Denne ble drøftet i
møtet.
Lærdal kommune vil ettersende sin uttalelse til høringsutgaven så snart kommunestyret har drøftet
denne 15.09.2011. Eventuelle endringsforslag på bakgrunn av dette vil bli drøftet per mail.
Nedenfor listes de viktigste endringene som styringsgruppa vedtok i forhold til planprogrammets
høringsutgave (datert 26. mai 2011).
•
•
•
•
•
•
•

oppdatert forord
presiseringer om naturmangfoldloven (kap 2.1)
tydeliggjøring av at gjeldende Nordfjellaplan har fungert godt (kap. 2.3)
omtale av forholdet mellom gjeldende kommunedelplan og ny regional plan (kap. 2.4)
omtale av juridiske rammer for konsekvensutredninger (kap. 2.4)
utvide utredningsområdet i Ål østover til kommunegrensa mot Gol (kap. 3)
omformuleringer i kap. 4:
o ved opplisting av brukerinteresser: fra "viktige" til "aktuelle for drøfting" (kap. 4)
o om handlingsplanen
o tydeliggjøring av regionale organ og organisasjoners rolle

•

endringer i kap 5:
o kunnskapsprosjekt om vassdrag er utvidet til prosjekt om tyngre inngrep der
vassdragsregulering, forsvaret, jernbane og veg inngår. (kap. 5)
o tydeliggjøring av naturmangfoldloven (kap 5 om landskapsanalyse og tyngre inngrep)

Se revidert versjon for detaljer (datert 22.08.2011).

Sak 2 Videre framdrift
Sluttbehandling av planprogram:
Revidert planprogram sendes til utsjekk til møtedeltakerne. Eventuelle merknader fra Lærdal avklares
via e-post med styringsgruppa når den foreligger.
Etter dette lages likelydende saksutredning for politisk behandling i de tre fylkeskommunene. I praksis
vil dette, pga. valget, først komme til behandling i november.
Kunnskaps- og utredningsprosjekter:
•

•

•

•

Kartlegging av villreinens leveområder er på det nærmeste fullført. Vi er forespeilet rapport og
kart i løpet av sommeren. NVS’s prosjektleder har orientert om at de kanskje vil søke oss om
et tilskudd pga. planprosjektets utvidede bestilling knyttet til områdene mellom Flåmsdalen,
Nærøydalen og Raundalen. Dette vil i så fall bli tatt opp i et seinere styringsgruppemøte.
Supplerende kunnskap om villrein… er ikke startet opp. Behovet vil bli nærmere avklart når
NVS’s rapport i kartleggingsprosjektet foreligger. Kanskje gir prosjektet ovenfor nødvendig
kunnskap.
Landskapsanalyse. Det ble i juni sendt forespørsel til tre firmaer i juni. Kun ett firma, Aurland
Naturverkstad, ga tilbud. Tilbudet er både faglig og økonomisk innenfor rammene, og de har
fått oppdraget. Leveringsfrist er 15. november.
Øvrige kunnskapsprosjekter avventes inntil videre.

Lokale planprosesser:
Administrativ gruppe vil bli invitert til møte i september. Hovedtema da er oppstart og gjennomføring
av lokale prosesser.

Sak 3. Eventuelt
Neste styringsgruppemøte ble berammet til 23. november på Geilo.

