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Høringsbrev - Beegrenset 2. gangs høring - Regional plan om vannkraft
i Nordland
Fylkesrådet legger planforslag for «Regional plan om vannkraft i Nordland» ut på begrenset 2.
gangs høring. Det legges opp til en høringsperiode lengre enn lovens krav om seks uker. Dette for
å ta høyde for utfordringer med medvirkning og kapasitet hos høringsparter i tilknytning til den
pågående covid 19-epidemien.
Frist for å komme med innspill til planforslaget er 21. desember 2020.
Høringsdokumentene finner du her: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/

Bakgrunn for ny høring
Ved 1. gangs høring kom en rekke innspill. Vedlegget «Behandling av høringsuttalelser» viser
fylkeskommunens behandling av alle innspill og forslag til endringer i planforslaget. Innspill som
har medført endringer i planforslaget, er markert med gult i dokumentet.
Fylkesrådet har tatt til følge to innspill som anses som vesentlige endringer av planforslaget:
1. Innspill om at planen kun skal ha ett sett med retningslinjer.
2. Innspill om å gjøre om de regionale planbestemmelsene for vernede vassdrag og nasjonale
laksevassdrag til retningslinjer.
Det reviderte planforslaget sendes derfor på en begrenset 2. gangs høring før vedtak i fylkestinget.
Høringen sendes kun til de som har gitt innspill tidligere i prosessen. Det er kun de vesentlige
endringene og konsekvensene av disse det nå åpnes for ny høring på. Andre forhold har partene
hatt anledning til å gi innspill på tidligere.

Høringsperioden
Det skal arrangeres et digitalt høringsmøte onsdag 25. november fra kl. 12:00 til 13:30.
Adresse:

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsensgt. 100
:

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

Avdeling for samfunnsutvikling
Plan og miljø
Håkon Roald
Tlf: 75 65 05 42

Alle høringsparter vil motta invitasjon til det digitale høringsmøte. Fylkeskommunen vil gå gjennom
det reviderte planforslaget og konsekvensene av de foreslåtte endringene. Etterpå åpnes det for
spørsmål og diskusjon.

Hvordan gi innspill
Høringsinnspill sendes til post@nfk.no, eller lastes opp via nettsiden:
https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/.
Alternativt kan innspill sendes per post til: Nordland fylkeskommune, Seksjon plan og miljø,
Fylkeshuset, 8048 Bodø. Post merkes med «Regional plan vannkraft».

Etter høringen
Etter høringsperioden blir alle innspill vurdert. Eventuelle endringer blir innarbeidet i planforslaget
før det går til politisk behandling og vedtak i Nordland fylkesting.

Kontakt
Spørsmål kan stilles til:
o
o

Seksjonsleder plan og miljø: Katrine Erikstad
Rådgiver: Håkon Roald

75 65 05 45, e-post: kateri@nfk.no
75 65 05 42, e-post: hakroa@nfk.no

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
Seksjonsleder plan og miljø

Håkon Roald
Rådgiver naturressursforvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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