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Saken gjelder:
Fastsettelse av planprogram for kommunedelplan for beitebruk i medhold av plan- og
bygningsloven § 11-13. Forslag til planprogram datert 12.12.2017, ble sendt på høring
og offentlig ettersyn 12.12.2017 med høringsfrist 02.02.2018.
Fakta:
I henhold til planstrategi for Nore og Uvdal 2017 – 2020, vedtatt 13.03.2017, skulle
arbeidet med kommunedelplan for beitebruk startes opp i 2017. Planen skal vedtas
innen utgangen av 2018.
Målet med beitebruksplanen er å dokumentere beitebruken i utmarka og synliggjøre de
verdiene som utmarksbeite representerer. Beitebruksplanen vil være et viktig
kunnskapsgrunnlag både i planarbeid, saksbehandling og ved vurdering av fremtidig
arealbruk. Gjennom en handlingsplan vil det bli foreslått tiltak som styrker beitebruken
og reduserer konfliktnivået.
Planen skal utarbeides som en kommunedelplan for perioden 2018 – 2028 etter planog bygningslovens kapittel 11.
Planarbeidet er vurdert etter bestemmelsene om konsekvensutredning. Det er
konkludert med at planen ikke omfattes av kravet til konsekvensutredning, jfr. Planog bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger. Sentrale tema vil
imidlertid bli nøye omtalt og vurdert som en del av planbeskrivelsen, jf.
planprogrammets kapittel 4.

Kommunen mottok følgende merknader til planprogrammet innen høringsfristen:
Fylkesmannen i Buskerud, 26.01.2018:
- Vi minner om at veilederen H-2401- Garden som ressurs kan være relevant å
liste opp i kapittel 5, overordna føringer. Utover dette har vi ingen øvrige
merknader.
Buskerud Fylkeskommune, 05.02.2018:
- Planfaglige merknader; Punktene som er satt opp i forslag til planbeskrivelsen
ser ut til å dekke godt de ulike interesser som berøres, og Nore og Uvdal legger
opp til en bred sammensatt referansegruppe som sikrer ulike hensyn og god
forankring i planprosessen.
- Kulturminnevern; Kulturminnekompasset – Regional plan for kulturminnevern
i Buskerud 2017 – 2027 ble vedtatt av fylkestinget 27. april 2017. Målet i den
regionale planen er «Bruk av kulturarv som en ressurs i en bærekraftig
samfunnsutvikling». Fylkeskommunen ber om at den regionale planen føres
opp blant føringene for planarbeidet.
- Buskerud Fylkeskommune anbefaler at kjente kulturminner og kulturmiljøer
avmerkes i plankart som hensynssoner og at det utarbeides bestemmelser og
retningslinjer som ivaretar kulturminnehensyn.
Rådmannens vurdering:
Iht. Plan – og bygningsloven § 4-1 skal planprogrammet gjøre rede for formålet med
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning,
spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil
bli vurdert og behovet for utredninger.
Merknadene fra fylkesmann og fylkeskommune vurderes å være kommentarer til det
videre planarbeidet, og tas med som innspill til selve kommunedelplanen.
Innspill knyttet til tilleggsoppføringer til kapittel 5, overordna føringer tas til følge;
Veilederen H-2401 – Garden som ressurs og Regional plan for kulturminnevern 2017
– 2027 legges til under overordna føringer.

Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret fastsetter i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-13, jfr. § 4-1,
planprogram for kommunedelplan for beitebruk. Planprogrammet er datert 19.02.2018.
Behandling Formannskap- 05.03.2018:
Rådmannens forsalg til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling Formannskap- 05.03.2018:

Kommunestyret fastsetter i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-13, jfr. § 4-1,
planprogram for kommunedelplan for beitebruk. Planprogrammet er datert 19.02.2018.

Behandling Kommunestyret- 19.03.2018:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Kommunestyret- 19.03.2018:

Kommunestyret fastsetter i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-13, jfr. § 4-1,
planprogram for kommunedelplan for beitebruk. Planprogrammet er datert 19.02.2018.
Vedlegg:
1 Planprogram kommunedelplan for beitebruk datert 19.02.2018
2 Uttalelse til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram kommunedelplan for beitebruk
3 Uttalelse til varsel om igangsetting av arbeid med kommunedelplan for beitebruk
og høring av planprogram

