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Planprogram for rullering av Regional plan for
Hardangervidda. Sluttbehandling.
Fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland vedtok i august 2017 å legge
planprogram for rullering av Regional plan for Hardangervidda ut på høring og offentlig
ettersyn. Høringen er nå gjennomført og Hardangerviddarådet har drøftet
høringsinnspillene. Rådet anbefaler noen mindre endringer. Fylkesrådmannen anbefaler
fylkesutvalget å følge opp Hardangerviddarådets anbefalinger, jfr. revidert versjon
datert 7. november 2017.
Forslag
1
Fylkesutvalget fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens §8-3 planprogram for rullering av
Regional plan for Hardangervidda, datert 07.11.2017.
2
Det forutsettes tilsvarende vedtak i Telemark fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune.

Behandling i Fylkesutvalget - 13.12.2017

Avstemming
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1
Fylkesutvalget fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens §8-3 planprogram for rullering av
Regional plan for Hardangervidda, datert 07.11.2017.
2
Det forutsettes tilsvarende vedtak i Telemark fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus
fylkesrådmann

Bakgrunn
Regional plan for Hardangervidda ble vedtatt i 2011. Denne planen skal nå rulleres. Arbeidet
gjennomføres med Hardangerviddarådet som styringsgruppe. Hardangerviddarådet består av ordfører
eller en annen sentral politiker fra hver av de ni kommunene og representanter fra fylkesmennene,
villreinnemnda og fylkestingene.
Hardangerviddarådet drøftet og samlet seg om forslag til høringsversjon av planprogram i møte 29. juni
2017. Fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland vedtok høring og offentlig ettersyn av dette
forslaget i sine møter 23. og 24. august 2017. Høringsfristen ble satt til 15. oktober 2017.
Høringen ble kunngjort i aktuelle lokale aviser (Hardanger Folkeblad, Hordaland, Haugesundsavis,
Rjukan Arbeiderblad, Vest-Telemark Blad, Hallingdølen og Laagendalsposten) og brev/e-post ble sendt
aktuelle høringsparter i de tre fylkene. Informasjon om høringen ble også lagt på aktuelle nettsider.
Det kom inn 41 uttalelser fra kommuner og andre offentlige instanser, fra ulike organisasjoner og fra
private. Vedlagt saken ligger et notat datert 27.10.2017 som oppsummerer og vurderer hvert enkelt
høringsinnspill. Høringsinnspillene kan i sin helhet leses på planarbeidets nettside: www.fylkesdelplanhardangervidda.no
Svært mange av uttalelsene fokuserer på konkrete planspørsmål og planløsninger knyttet til
problemstillinger som skal tas opp i selve rulleringen. Dette betyr at vi i høringen har fått en rekke
innspill og synspunkter som blir viktige i selve planprosessen, mens få innspill gir grunnlag for endringer
av selve planprogrammet.
Med bakgrunn i høringen anbefaler Hardangerviddarådet likevel noen mindre endringer og
presiseringer knyttet til
• tydeliggjøring av kvalitetssikring i pågående interne evaluering (s. 6)
• tydeliggjøring av utfordringene knyttet til CWD (s. 8 og 14)
• oppdatering om landbruksveileder (s. 8)
• tydeliggjøring av ekstern medvirkning i planprosessen (s. 19)
• at Isdalen i Eidfjord i kapittel 3.1 (s. 11) nevnes som et område der arealbruken skal drøftes.
Benevnelsen Vågslid og Torvetjønn (s. 10) er etter administrativ dialog med Vinje kommune endret til
Rukkemo/Torvetjønn og er med det i samsvar med Vinje kommunes ønsker. Ellers er det kun mindre
redaksjonelle endringer.

Prosjektleder anbefalte for Hardangerviddarådet, etter innspill fra turistforeningene, å omtale Søndre
Nordmannsslepa i planprogrammet. Hardangerviddarådet drøftet dette og konkluderte med at dette
ikke nå burde nevnes spesielt. Fylkesrådmannen anbefaler å følge Hardangerviddarådet.
Vedlagte planprogram, datert 07.11.2017, er revidert i henhold til Hardangerviddarådets konklusjoner.
Alle endringer i forhold til høringsutgaven er markert med gult.
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler
Plan- og bygningslovens §4-1 om planprogram og §8-3 om utarbeiding av regionale planer gir det
formelle grunnlaget for planarbeidet. Hensikten med planprogrammet er å gi rammer for selve
planarbeidet, både mht. prosess og innhold.
Alternative løsninger
Det er mulig å trekke andre konklusjoner mht. innhold i planprogrammet med bakgrunn i høringen.
Økonomiske konsekvenser
Endringene i forhold til høringsutgaven gir ingen store økonomiske konsekvenser.
Miljømessige konsekvenser
Endringene i forhold til høringsutgaven gir ingen store miljømessige konsekvenser.
Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen mener Hardangerviddarådets konklusjoner bør følges opp og anbefaler fylkesutvalget
å fastsette forslag til planprogram.
Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt):
I planprogrammet er det lenker til en rekke aktuelle dokumenter. Disse listes ikke her.

