INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

Møtested:

Kristiansand, Hotell Norge

Møtetid:

Mandag 23. mai 2011, kl. 11.00 (m/lunsj) – ca. 15.30

Saksliste:

Sak 4/11

Forslag til regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal
Austhei - høringsdokument (dokumentet er lagt ut på
www.heiplanen.no, under fanen Dokumenter og overskriften
”Styringsgruppe”)

Sak 5/11

Eventuelt

Stavanger, 12. mai 2011

John Jastrey
prosjektleder

Sak 4/11

Forslag til regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og
Setesdal Austhei - høringsdokument

Vedlegg: planforslag og plankart som vedlegg til mail, pluss på nettsidene
www.heiplanen.no (fra 13.5.)
Saken vil bli videre opplyst av prosjektleder i møtet.
Styret vedtok i sak 2/11 å akseptere et arbeidsutkast til plandokument som grunnlag
for videre arbeid. Det er nå gjennomført en rekke møter. Fire fylkesvise møter er
avholdt der representanter fra kommunene, fylkesmennene og fylkeskommunene
møtte. Som oppfølging av disse møtene har det vært til dels mye kontakt mellom
kommunene og fylkesmannen og i noen grad også fylkeskommunen (spesielt AustAgder) for å nå fram til omforent enighet om innhold i og grenser for Nasjonalt
villreinområde og andre soner.
Styret får nå lagt fram et dokument som etter prosjektleder sitt syn bør kunne
aksepteres av alle parter. Hovedgrepene i forslaget til høringsdokument er som
følger:
Grensene i kartet er de samme som er foreslått av fylkesmennene (og Aust Agder
fylkeskommune) i egne brev etter møter med kommunene. Brevene er lagt ut på
nettsida vår. Det må gjøres oppmerksom på at forslaget som er lagt fram ikke er helt i
overensstemmelse med alle kommunenes ønsker, men er den løsningen som
fylkesmennene kan akseptere. Blir grensene vesentlig endret i forhold til forslaget på
plankartet, kan det føre til at saken / området det er uenighet om vil bli brakt inn for
Departementet til avgjørelse etter formell høring.
Detaljering av grensene skjer i kommuneplanene.
Plandokumentet er til dels sterkt forkortet i forhold til arbeidsutkastet i et samarbeid
mellom fylkeskommunenes administrative representanter, samt mange kommentarer
fra kommunene, fylkesmennene m.fl. og i samsvar med styrevedtak i forrige møte.
Det skal ved lesing av planen være mulig å forstå hvorfor planen er utarbeidet, hvilke
planfaglige løsninger som foreslås, hvilke konsekvenser planen får og hvordan
planen skal følges opp.
Det er gjort et planfaglig valg om å benytte hensynssoner som virkemiddel etter planog bygningsloven. Metodikken i planforslaget er akseptert av Miljøverndepartementet
i egne møter om saken. Denne metodikken tydeliggjør kommunenes ansvar til å
følge opp planen via kommuneplanleggingen i et nært samarbeid med regionale
myndigheter. Denne planfaglige metodikken følges nå også opp i regional plan for
Hardangervidda.
Retningslinjene er i stor grad i samsvar med et godt gjennomarbeidet forslag fra
Aust-Agder kommunene i samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen. Noen
justeringer er gjort for å tilpasse de til hele området, og det er gjort noen ortografisk
redigeringer for å øke lesbarheten og tydeliggjøre innholdet.
Det er gjort en konsekvensutredning på regionalt nivå.

Handlingsplanen er kortfattet og legger vekt i første rekke på helhetlig og planmessig
oppfølging, samt peker på noe kunnskapsbasert oppfølging. Det er ikke foreslått nye
organer for å følge opp Heiplanen, men at dette skjer via årlige regionale møter etter
initiativ fra Aust-Agder fylkeskommune.
Det er nylig (09.05.) oversendt en egen fagrapport om kulturminner i området. På
grunnlag av denne vil det lages et nytt temakart, og det bør tilføres noe tekst i
retningslinjene. Forslag til disse endringene vil legges fram senest i styremøtet, og
innarbeides deretter i plandokumentet.
Det kan også være andre mindre endringer og/eller tillegg som vil tas opp direkte i
styremøtet.
Videre framdrift
Det er sannsynlig at vedtak om utlegging til offentlig høring vil foreligge i overgangen
august/september i fylkeskommunene, med en høringsperiode på ca. 2 måneder.
Dermed vil sittende kommunestyrer kunne få saken lagt fram. Ny styrebehandling
etter høring vil skje ved utgangen av 2011.

Forslag til vedtak:
1. Styret for Heiplanen vedtar høringsdokumentet.
2. Høringsdokumentet sendes til de fem fylkeskommunene for videre behandling
3. Mindre faglige og redaksjonelle justeringer kan foretas før oversending.
4. Høringsdokumentet må legges fram med likelydende forslag til vedtak i alle
fylkeskommunene.
5. Fylkeskommunene bes prioritere sak om å legge planen ut til offentlig høring slik at
den tas opp i førstkommende møte etter at planen er mottatt fra styret i Heiplanen,
slik at inneværende kommunestyrer får planen til høring.

