Hvordan sikre villreinhensyn etter Plan- og bygningsloven;
Tidlig og konstruktivt inn i arbeidet med kommuneplan og reguleringsplaner!
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Hvorfor er villreinen så viktig i planarbeidet?
• Norsk ansvarsart – eneste land i Europa med vill
fjellrein

• Viktig del av norsk natur- og kulturtradisjon
• Forvaltningen av villrein har store utfordringer

• Økologisk nomadisk nøkkel- og paraplyart i
sørnorske fjell, med utpregede sesongbeiter
• Fåtall store leveområder fragmenter til 23

• Likevel mange aktører; eks. Setesdal Ryfylke med
13 kommuner i 5 fylker & > 400 grunneiere

Hvor trykker skoen og hvilke
«kamper» er det viktig å prioritere?
Hva er
minimumsressursene?

Hva består interessekonfliktene i
– og hvem er motpart?

Overlappende
fellesinteresser og
medspillere?

Villreinen i den offentlige planlegging
• Mye villreinareal inngår i verneområder – gjerne
verneområdestyrer og - forvaltere. Lovgivning etter
Naturmangfoldloven.
•

Plan- og bygningsloven (PBL) gjelder utenfor
disse

• Statlige villreinnemnder har et særlig ansvar for å
påse at hensynet til villreinens leveområder i
varetas i offentlig areal
• Det har naturligvis også kommuner,
fylkeskommuner og fylkesmenn – men disse sliter
med å se helhet siden villreinområdene ofte
spenner over mange administrative grenser

Plan- og bygningsloven – muligheter & begrensninger
1. Regionale planer for nasjonale villreinområder
– Villreininteresser bedre avklart, økt forutsigbarhet.
Ikke juridisk bindende, men innsigelse aktuelt ved
«overtramp».
– Viktig at innhold/ vedtak i regionale planer følges
opp i kommuneplan
– Men mye villreinareal forsaket i prosessen og
lojalitet til planene hos kommuner og
fylkeskommuner variabel.
– Andre lovverk (eks. energiloven) kan åpne for
større inngrep

Plan- og bygningsloven – muligheter & begrensninger
2. Kommuneplaner og kommunedelplaner
– En samfunnsdel og en juridisk bindende arealdel,
Saksgang & gjerne 10 års perspektiv – men ofte
rullering i kommunestyreperioden
– Ønske om bred medvirkning
– Oppstartsfasen – varsel om oppstart & minst 6 ukers
frist til å melde interesser. Viktig at villreinnemnda er
på «hogget» nå – størst påvirkningskraft!
– Høringen – er merknader fulgt opp? Konsekvensene
tilstrekkelig utredet? Ved utbyggingsforslag hytter –
hvor skal ferdsel gå? Skriftlig til kommunen.
– Vedtak – aktuelt å be FM/ FK reise innsigelse?

Overordnet hyttepolitikk
•

En konsentrert utbygging i felt legger beslag på mindre areal pr. enhet
enn om hyttene spres mer tilfeldig rundt. Dette i tråd med nasjonal
hyttepolitikk om arealøkonomisering (Planlegging av fritidsbebyggelse.
Veileder MD 2005, T-1450)

•

Ved store hyttekonsentrasjoner kan ferdselen ut fra området bli
betydelig. Likevel vil det være enklere å styre og kanalisere denne enn
om hyttene ligger spredt. Det kan også være enklere å få økonomi i drift
av områdene, eksempelvis til løypekjøring.

•

Det gir et bedre grunnlag for næringsaktivitet knyttet til bruken av
hyttene, eks. butikker og ulike former for servicevirksomheter

•

Bruken av hyttene vil ofte øke med økende standard. En høyere
standard på hyttene vil ofte være enklere å få til der det bygges
konsentrert og der flere kan dele på kostnadene. Dette må imidlertid
avveies mot andre hensyn knyttet til landskap og estetikk

•

En naturlig arena for drøfting/ utforming av en kommunal hyttepolitikk er
i kommuneplanens samfunnsdel. Her er de overordnede mål og
strategier for samfunnsutviklingen skal fastsettes.

Avsluttende poenger:
• Etabler tidlig kontakt med kommunene – inviter dere inn
• Viktig å påpeke kravene til dokumentasjon som følger av
Naturmangfoldloven
• Saker etter energiloven er gjerne krevende – søk
kompetansebistand
• Søk juridisk bistand hos Fylkesmann & Miljødirektoratet
• Vær tidlig ute med uttalelser – da kan andre påvirkes
som kopimottakere

•

Takk for meg!!!

