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Høring av forslag til Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell
Fylkeskommunen har i nært samarbeid med Nore og Uvdal, Nes, Flå, Krødsherad og Sigdal
kommuner, Fylkesmannen i Oslo og Viken og villreinnemnda siden 2017 arbeidet med en regional
plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Bakgrunnen for planarbeidet var at kommunene Flå, Krødsherad og
Sigdal, samt Hallingtinget, ønsket en slik plan.
Planprosessen startet opp med utarbeiding av planprogram. Dette ble vedtatt av fylkesutvalget
13.12.2017. Planarbeidet er i all hovedsak gjennomført i samsvar med dette.
Planarbeidet ledes av ei styringsgruppe med ordfører eller en annen sentral politiker fra alle
berørte kommuner, en sentral fylkespolitiker, en representant fra Fylkesmannen og en
representant fra villreinnemnda. Fylkeskommunens representant, Anne Sandum, er leder av
styringsgruppa.
Formålet med den regionale planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk
av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og
samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt.
Fylkesutvalget vedtok i møte 19. august 2019 å legge styringsgruppas forslag til plan ut til høring.

Høringsdokumenter
Høringsdokumentene består av
•
•

•

Arealplankart som gir en grovmasket soneinndeling
Planrapport som gir
o beskrivelse av planområdet og planforslaget
o retningslinjer som gir føringer for arealbruken innenfor de enkelte soner
o handlingsprogram som gir rammer for videreføring og gjennomføring av planen.
Konsekvensanalyse for villrein følger som vedlegg til planen.

Høringsdokumentene er tilgjengelig på nettsiden www.bfk.no/horinger. Ved forespørsel kan vi
også sende dokumentene på mail eller i papirformat.
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Viktige spørsmål i høringen
Kap. 5.4 i rapporten setter søkelys på noen viktige spørsmål i høringen. Det gjelder størrelsen på
utbyggingssonen og noen utpekte fokusområder, samt ulike alternativer for utbygging av alpin
infrastruktur i fjellet i Sigdal og Krødsherad. Disse punktene forventes å bli sentrale i høringen,
men det forventes at også andre spørsmål vil bli tatt opp.

Høringsmøte
Det inviteres til åpent høringsmøte på
Jakt- og Fiskesenteret på Flå onsdag 11. september kl. 18.00.

Høringsfrist
Høringsfrist er 10. oktober 2019.

Alle merknader sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller
elektronisk til postmottak@bfk.no.
Henvendelser og spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller mail
ellen.korvald@bfk.no.

Med vennlig hilsen

Hilde Reine
enhetsleder

Ellen Korvald
prosjektleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.
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