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Regional plan for Nordfjella

Referat fra møte i styringsgruppe 16. oktober 2012
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra
styringsgruppa:

Forfall i
styringsgruppa:

Til stede fra
administrasjon:

Møteleder:
Referent:

Highland Hotell, Geilo
16.10.2012
Ivar Brevik, Ål kommune
Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune
Tony Aril Kjøl, Hol kommune
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad
Jan Geir Solheim, Lærdal kommune
Erling Nesbø, Aurland kommune
Gunnar Bergo, Voss kommune (vara for ordfører, samt medlem i adm. gruppe)
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Janett Aksnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Martin Lindal, Villreinnemda
Ivar Kvalen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Mona Haugland Hellesnes, Hordaland fylkeskommune
Helge Nævdal, Hordaland fylkeskommune
Øyvind Holm, Fylkesmannen i Buskerud
Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland
Nils Erling Yndesdal, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Knut Baklid, Hol kommune
Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune
Judith Hannele Aakre, Hemsedal kommune
Reidun Aaker, Ål kommune
Lars B. Præstin, Ulvik herad
Magnhild Aspevik, Lærdal og Aurland kommuner
Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune
Torild Hage, Hordaland fylkeskommune
Joar Helgheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Øistein Aasland, Fylkesmann i Hordaland
Ellen Korvald, prosjektleder
Runolv Stegane, Buskerud fylkeskommune
Ellen Korvald

Sak 1. Drøfte utkast til planrapport og kartskisse
Prosjektleder orienterte innledningsvis om at utsendt materiale er et meget foreløpig utkast. Skissen
med sonering er ment som et grunnlag for å drøfte prinsipper, ikke detaljer. Når man er enig om
prinsipper, må detaljene tas med hver enkelt kommune.
Styringsgruppa konkluderte slik:
Rapport: Hovedgrep i form og omfang i rapportutkastet er greit, og kan jobbes videre med.
Plankart:
•
•

•
•

Plankartet fra 1998-planen er grunnlaget for soneringen
Følgende soner skal benyttes:
o Naturmangfold/nasjonalt villreinområde
o Landskapsområde/randområde
o Forsvarets øvingsfelt
Det er ikke ønskelig med en "bygdeutviklingssone". Men det kan vurderes om
Landskapsområde/randområde i skissen datert 11.10.2012 skal utvides noe.
Eksisterende tettere utbygde områder skal forsøkes avgrenset. Defineres som
"byggeområder" el.l. Prinsipper for dette må vurderes nærmere.
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Retningslinjer:
Det utarbeides et forslag med tilnærmet samme form som retningslinjene for Hardangerviddaplanen.
Prosess videre:
Prosjektleder gjennomfører så snart som mulig fylkesvise møter for å drøfte detaljer i
kartsoneringen. Dette blir arbeidsmøter der kommunenes medlemmer i administrativ gruppe og
representant fra fylkesmannen må møte. Ordførerne deltar så langt de finner tid og mulighet.
Prosjektleder tar initiativ til å beramme møtedatoer.
Det blir nytt styringsgruppemøte etter denne prosessen, en gang i løpet av desember. Møtedato
avklares per mail.
Referanseforum holdes etter dette og før intern høring, trolig i januar.

