Regional plan for Nordfjella
Referat fra møte i styringsgruppe og administrativ gruppe 23. november 2011
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Møtetid:
Til stede fra
styringsgruppa:
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Til stede fra
administrasjon:

Møteleder:
Referent:
1.

Highland hotell, Geilo
23.11.2011
Tony Arild Kjøl, Hol kommune
Ivar Brevik, Ål kommune
Trond Øyen Einemo, Lærdal kommune
Erling Nesbø, Aurland kommune (vara)
Stig Yngve Røknes, Ulvik herad (vara)
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Øyvind Holm, Fylkesmannen i Buskerud
Lars Sponheim, Fylkesmannen i Hordaland
Martin Lindal, Villreinnemda
Hans Erik Ringkjøb, Voss kommune
Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune
Noralv Distad, Aurland kommune (vara møtte)
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad (vara møtte)
Mona Hellesnes, Hordaland fylkeskommune
Helge Nævdal, Hordaland fylkeskommune
Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Ivar Kvalen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Trond Johansen, Buskerud fylkeskommune
Nils Erling Yndesdal, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Knut Baklid, Hol kommune
Reidun Aaker, Ål kommune
Lina Sannnes Eskerud, Hemsedal kommune
Magnhild Aspevik, Lærdal og Aurland kommuner
Jan Olav Møler, Aurland kommune
Ragnhild Røsseland, Ulvik herad
Gunnar Bergo, Voss kommune
Lise Økland, Fylkemannen i Buskerud
Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland
Arne Richard Stadaas, Fylkesmannen i Hordaland
Torild Hage, Hordaland fylkeskommune
Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Siri Wølneberg Bøthun, Villreinnemda
Ellen Korvald, prosjektleder
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Ellen Korvald

Styringsgruppa

Etter valget denne høsten blir mange av styringsgruppas medlemmer skiftet ut fordi de fleste
kommunene og fylkeskommunene har ny politisk ledelse.
Alle kommunene har avklart hvem som skal sitte i styringsgruppa. Dette er følgende:
• Tony Arild Kjøl (ordfører i Hol)
• Ivar Brevik (ordfører i Ål)
• Oddvar Grøthe (ordfører i Hemsedal)
• Trond Øyen Einemo (formannskapspolitiker i Lærdal)
• Noralv Distad (ordfører Aurland)
• Hans Petter Thorbjørnsen (ordfører i Ulvik)
• Hans Erik Ringkjøb (ordfører i Voss)
Av fylkeskommunene har kun Hordaland valgt:
• Mona Haugland Hellesnes (fylkesvaraordfører)
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•

Helge Nævdal (politiker)

Sogn og Fjordane og Buskerud fylker gjør sine valg med det første.
Siden styringsgruppa ikke er fulltallig, valgte den å ikke konstituere seg før neste møte.
Runolv Stegane ble bedt om å lede møtet.

2.

Faglige innlegg

Følgende faglige orienteringer ble gitt:
•

Ellen Korvald ga en gjennomgang av planprogrammets innhold og rammer, samt status i
arbeidet. Hensikten var å oppdatere nye styringsgruppemedlemmer.
Planprogrammet er nå vedtatt i samsvar med styringsgruppas anbefaling av fylkesutvalget i
Hordaland. Det skal behandles i både Sogn og Fjordane og Buskerud i løpet av november.

•

Christoffer Knagenhjelm, Aurland Naturverkstad, orienterte om prosjektet "Landskapsanalyse
for Nordfjella". Rapporten skal foreligge til 1. desember og vil bli distribuert og lagt på nettet så
snart den er ferdig.
Dette prosjektet er et oppdrag fra Regional plan for Nordfjella, i henhold til planprogrammet.

•

Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning, orienterte om villreinen i Langfjella generelt og i
Nordfjella spesielt. Trykket versjon av NINA-Rapport 634 "Villreinen i Nordfjella Status og
leveområde" ble distribuert til møtedeltakerne. Rapporten ligger også på vår nettside
www.regionalplan-nordfjella.no.
Dette prosjektet er et oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning for å styrke
kunnskapsgrunnlaget til den regionale planprosessen.

3.

Videre arbeid

Rammer rundt videre arbeid ble drøftet. Følgende presiseringer og konklusjoner ble trukket:
Om formaliteter:
•

Tidligere godkjente og gjeldene arealplaner (kommuneplaner, kommunedelplaner og
reguleringsplaner) gjelder inntil de blir avløst av nye planer. Det regionale planarbeidet gir ikke
grunnlag for å stoppe annen kommunal planlegging som skjer i medhold av gyldige planer.

Om lokale prosesser:
•

•

Alle kommuner må gi innspill til det regionale planarbeidet om hva som er viktig arealbruk og
hvilke interesser som er innenfor utredningsområdet i den enkelte kommune. Dette bør være
forankret i en åpen lokal prosess. Det bør det bygge på den interkommunale Nordfjellaplanen
og annet kommuneplanarbeid.
Prosjektleder kan om ønskelig delta på et oppstartsmøte i hver enkelt kommunene for å
orientere om bakgrunn og rammer for planarbeidet. Selve prosessen forutsettes gjennomført
av kommunene selv.
Det forventes at kommune foretar en samlet vurdering av innspillene der både villrein- og
utviklingshensyn vurderes før innspill oversendes det regionale planarbeidet. Kommunens
innspill bør forankres politisk. Hvordan, og hvor omfattende, prosessene gjennomføres er opp
til den enkelte kommune.
Frist for innspill fra hver enkelt kommune til prosjektleder er 1. april neste år.

Om utforming av regional plan
•

De regionale fjellplanene som til nå er laget er utformet etter noe ulike prinsipper.
Miljøverndepartementet arbeider med en nasjonal kartstandard for regionale planer. Forutsatt
at denne blir ferdig i tide, bør Nordfjellaplanen utformes i tråd med den. Hvis den ikke er
ferdig, må vi finne andre løsninger. Uansett vil styringsgruppa måtte drøfte hvor mye som skal
avklares i denne planprosessen. Det er viktig å påse at planen ikke blir for detaljert, men
samtidig avklarende nok.

Om felles tilretteleggingstiltak for de lokale prosessene
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•

Prosjektleder sender alle kommunene SOSI- eller shapefil av grense for utredningsområdet
og grense for villreinens leveområder (jfr. kart i planprogrammet).

•

Det settes inn en kunngjøring i de lokale avisene (Hardanger Folkeblad, Hordaland,
Hallingdølen og Sogn Avis) så snart planprogrammet er vedtatt i alle tre fylker. Hovedfokus i
kunngjøringen skal være at planprogrammet er vedtatt, at lokale planprosesser pågår samt
oppgi kontaktpersoner i kommunene. Prosjektleder drøfter utformingen av kunngjøringen per
mail med administrativ gruppe.

Om tidplan
•

Tidsplanen som er skissert i planprogrammet vil måtte forskyves noe når frist for lokale
prosesser forskyves fra 1. januar til 1. april. I praksis forlenges planarbeidet med et kvartal, og
avsluttes i juni 2013.

Om kunnskapsprosjekter:
•

Landskapsanalyse
Så snart Aurland Naturverkstad har fullført sitt arbeid med landskapsanalysen sendes den på
en intern faglig høring til administrativ gruppe. Mye av faktagrunnlaget er basert på innspill og
dialog med kommunene, og det kan ha oppstått "hull" som gjennom en utsjekk i etterkant kan
tettes. Dette vil bli gjort tidlig i desember.

•

Kulturminner
Dette prosjektet er planlagt som en parallell til det som er gjort på Hardangervidda. (Rapporten
Hardangervidda gjennom 9500 år ligger på nettsiden www.fylkesdelplan-hardangervidda.no.)
Hensikten er å styrke kunnskapsgrunnlaget for videre kommunal planlegging og forvaltning i
området.
Siden det vil ikke få noen direkte virkning på vurderingene i selve den regionale planen,
utsettes avgjørelsen om det skal gjennomføres som skissert i planprogrammet til neste
styringsgruppemøte. Viktige momenter til denne drøftingen er om det er mulig å få til et
økonomisk og praktisk samarbeid med alle fylkeskulturvernmyndighetene og hvor fyldige de
andre Nordfjellaprosjekter er på dette temaet (både landskapsanalysen og villreinrapporten
berører temaet). Prosjektleder vil gjennomføre en dialog med disse før neste
styringsgruppemøte.

•

Tyngre inngrep
Prosjektleder er i dialog med regulanter, vegvesen, Forsvaret, Jernbaneverket og kommunene
som oppfølging av dette delprosjektet. En enkel rapport er planlagt å foreligge i januar.

Neste styringsgruppemøte ble berammet til 12. april. Møtested Geilo. I dette møtet legges det opp
til at alle kommunene rapporterer fra sine lokale prosesser.
Det gjennomføres referanseforum samme dag, med dette på formiddagen og styringsgruppemøte
(med administrativ gruppe) på ettermiddag/tidlig kveld.
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