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Sak 1.

Skinnarbu høyfjellshotell, Tinn kommune
30. juni 2010, kl. 09.00 – 15.00
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune (leder)
Jørund A. Ruud, Telemark fylkeskommune
Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune
Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune
Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Morten Johannesen, Fylkesmannen i Telemark (vara for Kari Norheim-Larsen)
Arne Vinje, Vinje kommune
Turid Opedal, Tinn kommune
Mona Hellesnes, Ulvik herad
Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune
Olav H. Opedal, Villreinnemnda
Kari Norheim-Larsen, Fylkesmannen i Telemark
Terje Åsen, Fylkesmannen i Hordaland
Berit W. Eldøy, Hordaland fylkeskommune
Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune
Solfrid Borge, Ullensvang herad
Gard Folkvord, Odda kommune
Erik Kaupang, Hol kommune
Steinar Berthelsen, Rollag kommune
Heidi Jønholt, Telemark fylkeskommune
Otto Galleberg, Fylkesmann i Buskerud
Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune
Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune
Oddmund Olesrud, Tinn kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Jarle Grevstad, Ulvik herad
Ellen Korvald, prosjektleder
Lars Bjaadal
Ellen Korvald

Drøfting av utkast til planrapport og plankart

Utkast til planrapport (datert 21.06.2010) og utkast til plankart (datert 14.06.2010) ble gjennomgått og
drøftet.
Rapporten ble drøftet kapitel for kapitel.
• Innholdsmessige spørsmål ble drøftet og en del endringer ble vedtatt. Disse innarbeides i
revidert versjon.
• Forslag til språklige og redaksjonelle forbedringer kan sendes direkte til prosjektleder i løpet
av uke 26.
Plankartet endres ved at villreinsenterets grense tas ut i neste versjon. Plangrensen justeres ved å
utvide ved Heng i Ullensvang for å få deres innspill om dette området inn i planen.

Styringsgruppeleder og prosjektleder fikk fullmakt til å gjøre disse endringene.

Sak 2.

Videre framdrift:

Forhåndshøring:
Revidert versjon sendes til alle medlemmer i styringsgruppa for intern forhåndshøring. Hvor
omfattende denne forhåndshøringen gjennomføres er opp til hver enkelt instans.
Frist for å gi tilbakemeling fra forhåndshøringen er 15. oktober.
Konsekvensvurdering:
Behov og opplegg for en konsekvensutredning (KU) ble drøftet.
Planrapporten har et kort kapitel (kap. 10) med våre egne vurderinger av konsekvenser av
planforslaget. Dette er ingen grundig utredning, men søker å gi et bilde av hva forslaget vil bety for
villrein og samfunn.
Sentrale myndigheter forventer at planer etter plan- og bygningsloven gjennomfører en KU innenfor
visse rammer. På den annen side er det lite erfaring med KU’er på regionalt nivå, og det er usikkerhet
knyttet til hvordan den bør være og hvor vellykket dette vil være.
Drøftingen konkluderte, på tross av all usikkerhet, med at vi skal gjennomføre dette. Dette skal skje
innenfor følgende rammer:
• Økonomiske ramme:
300.000 kroner som er avsatt i budsjettet
• Faglige rammer:
o KU-begrepet er for ambisiøst. Dette vil i stor grad handle om at noen utenfor våre
egne grupper vurderer om vi har svart på oppdraget
o Utredningen skal belyse i hvilken grad planforslaget ivaretar Miljøverndepartementets
oppdrag (jfr. oppdragsbrev datert 12.04.2007) og planprosjektets egne målsettinger
knyttet til villrein, lokalsamfunnsutvikling samt friluftsliv og naturbasert næringsliv (jfr.
målformuleringene i planprogrammet og utkast til planrapport).
• Valg av konsulent:
det skal velges en konsulent som ikke har vært involvert i prosjektet med delprosjekter og
oppdrag underveis.
• Tidsramme: Frist for levering må settes til 15. oktober av hensyn til videre framdrift.
Sak 3.

Eventuelt

Neste styringsgruppemøte ble berammet til Geilo 27. oktober. Neste referanseforum ble berammet til
samme sted, dagen før, dvs. 26. oktober.

