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Rullering av Regional plan for Hardangervidda. Melding om
oppstart av planarbeid og høring av planprogram.
Det varsles med dette at rullering av Regional plan for Hardangervidda er startet opp.
Planarbeidet berører arealer i Hol, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Vinje, Odda, Ullensvang, Eidfjord
og Ulvik kommuner.
Fylkesutvalgene i henholdsvis Buskerud, Telemark og Hordaland har, med hjemmel i plan- og
bygningsloven, vedtatt høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for rulleringen.
Høringsfristen er 15. oktober 2017.

Om rullering av Regional plan for Hardangervidda
Fylkestingene i de tre fylkene besluttet i sine regionale planstrategier høsten 2016 å rullere den
regionale planen for Hardangervidda som ble vedtatt i 2011. Rulleringen skal bygge på denne
planen og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Den skal vurdere problemstillinger som ble
definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan, problemstillinger som har oppstått etter vedtak og
spørsmål som lokale og regionale aktører ser behov for å belyse.
Rulleringen skal skje i tett samarbeid med kommunene og andre viktige samfunnsaktører.
Hardangerviddarådet, som består av ordfører eller en annen sentral politiker fra hver av de ni
kommunene og representanter fra henholdsvis Fylkesmannen, villreinnemnda og fylkestinget, er
styringsgruppe for planarbeidet.
Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som nå skal på høring og til offentlig ettersyn.
Dette gir rammer for rulleringen gjennom omtale av bakgrunn, føringer, sentrale planspørsmål,
kunnskapsbehov, organisering og gjennomføring av planarbeidet.
Det konkrete innholdet i selve planen vil bli drøftet i planfasen som starter opp så snart
planprogrammet er vedtatt. Det legges opp til å sluttføre den regionale planen i løpet av første
halvår 2019.

bfk.no
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Side 1 av 2
Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Om høringen
Vi ber om innspill på de rammer forslaget til planprogram skisserer. Alle merknader sendes
Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postmottak@bfk.no
innen 15. oktober 2017.
Høringsdokumentene er tilgjengelig på nettsiden www.regionalplan-hardangervidda.no. Ved
forespørsel kan vi også sende de i papirformat.
Henvendelser og spørsmål rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller mail
ellen.korvald@bfk.no.
Det tas sikte på å sluttbehandle planprogrammet i løpet av året.

Med vennlig hilsen

Hilde Reine
Enhetsleder for plan, miljø og folkehelse

Ellen Korvald
Prosjektleder
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