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Planprogram for rullering av Regional plan for
Hardangervidda. Vedtak om høring og offentlig ettersyn.
Fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Hordaland har som del av sine regionale
planstrategier (2017-2020) vedtatt å rullere Regional plan for Hardangervidda.
Hovedtrekkene i den regional planen som ble vedtatt i 2011 forutsettes videreført.
Hensikten med rulleringen er å rette opp svakheter i gjeldende plan. Arbeidet ledes av
Hardangerviddarådet som er styringsgruppe for arbeidet. Rådmannen anbefaler at
Hardangerviddarådets forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Forslag
1.
Fylkesutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-3 andre ledd høring og offentlig
ettersyn av forslag til planprogram for rullering av Regional plan for Hardangervidda med høringsfrist
15. oktober 2017.
2.
Hardangerviddarådet/styringsgruppa for planarbeidet skal drøfte og anbefale endringer av
planprogrammet med bakgrunn i høringsinnspillene før planprogrammet legges fram for fylkesutvalget
for sluttbehandling.
3.
Det forutsettes tilsvarende vedtak i Telemark fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune.

Behandling i Fylkesutvalget - 23.08.2017

Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.
Fylkesutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-3 andre ledd høring og offentlig
ettersyn av forslag til planprogram for rullering av Regional plan for Hardangervidda med høringsfrist
15. oktober 2017.
2.
Hardangerviddarådet/styringsgruppa for planarbeidet skal drøfte og anbefale endringer av
planprogrammet med bakgrunn i høringsinnspillene før planprogrammet legges fram for fylkesutvalget
for sluttbehandling.
3.
Det forutsettes tilsvarende vedtak i Telemark fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus
fylkesrådmann

Bakgrunn
Fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Hordaland vedtok høsten 2016, i sine regionale
planstrategier, å rullere Regional plan for Hardangervidda.
De tre fylkeskommunene har våren 2017 hatt tilnærmet like saker i sine fylkesutvalg om rulleringen. I
saksutredningen, som fylkesutvalgene har sluttet seg til, er følgende presisert mht. ambisjonsnivå (sitat
fra Buskerud fylkesutvalgssak 27/17):
Dette er en rullering, og arbeidet skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.
Arbeidet skal bygge på gjeldene plan. Rulleringen skal ta opp til vurdering en del
problemstillinger som ble definert allerede i sluttfasen av gjeldende plan, problemstillinger som
har oppstått etter vedtak og problemstillinger som lokale og regionale aktører ser behov for å
belyse. Arbeidet med planprogram vil konkretisere omfang, rammer og problemstillinger i
rulleringen.
Hardangerviddarådet er styringsgruppe for planarbeidet. Dette består av ordfører (eller en annen
sentral politiker) i hver av de ni Hardangervidda-kommunene, to sentrale politikere fra hver av
fylkeskommunene, en representant fra hver av de tre fylkesmennene og leder av villreinnemnda.
Buskerud fylkeskommunes medlemmer er Steinar Berthelsen og Iselin Haugo.
Oppstartsmøte for planarbeidet ble gjennomført 13.03.2017. Planprogrammet er etter dette utarbeidet
i dialog med administrasjonen i de berørte kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene og
villreinnemnda.
Planprammet skisser kort
 Bakgrunn for planarbeidet
 Nasjonale og fylkeskommunale føringer





Sentrale planspørsmål i rulleringen. Her defineres
o geografiske steder der fremtidig arealbruk av ulike grunner må vurderes
o tematiske problemstillinger der kunnskapen må oppgraderes
Kunnskapsbehov, med oversikt over eksisterende kunnskap og nytt kunnskapsbehov.
Rulleringen vil i stor grad bygge på eksisterende kunnskap, samt en evaluering av planen slik
den har virket siden den ble vedtatt i 2011. Noe ny oppdatert kunnskap vil også bli utarbeidet.
Organisering og praktisk gjennomføring

Styringsgruppa drøftet utkast til planprogram i sitt møte 29. juni og anbefaler at vedlagte planprogram
datert 29.06.2017 legges ut til høring og offentlig ettersyn.
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 prosess og innhold. Sentralt i lovens føringer er også varsling av planarbeidet og
forutsetninger om dialog og medvirkning fra statlige organer og kommuner.
Høringsperioden skal være minst seks uker. Planprogrammet fastsettes av regional planmyndighet.
Alternative løsninger
Med bakgrunn i at fylkestingenes regionale planstrategier og fylkesutvalgenes sak om rammer for
rulleringen (Buskerud Fu-sak 27/17) om opplegg for planprosessen er alternativet med å ikke legge
frem et planprogram å anbefale. Innholdet i planprogrammet er et resultat av en prosess i dialog med
involverte parter. Fylkesutvalget står fritt til å komme med innspill.
Økonomiske konsekvenser
Rammene for dette ble fastsatt i fylkesutvalgets sak 27/17. Det ble der fastsatt at alle tre
fylkeskommuner bidrar med 350.000 kroner hver.
Buskerud fylkeskommune har ansvar for prosjektledelsen forutsatt fordeling av kostnader for
prosjektet mellom de tre fylkeskommunene. Buskerud fylkeskommune andel er i form av bruk av egne
tidsressurser.
Miljømessige konsekvenser
Selve planprosessen gir ingen miljømessige konsekvenser.
Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen anbefaler at vedlagte forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Høringsfristen settes til 15. oktober.
Høring og varsel om planoppstart vil bli kunngjort i aktuelle aviser og orientert om på
fylkeskommunenes nettsider. Aktuelle statlige etater, aktuelle kommunene, samt berørte
organisasjoner skal tilskrives om høringen.
Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt)
I planprogrammet er det lenker til en rekke aktuelle dokumenter. Disse listes ikke her.

