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Kommunal planstrategi 2020-2023. Utlegging til offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg: 
13.08.2020 Innspill_Oppstart_Planstrategi 258028 
13.08.2020 20200813_Planstrategi_2020-2023 258233 
 
Bakgrunn for saken: 
I denne saken skal formannskapet avklare om forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 
skal legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Tidligere behandling: 
Kommunestyret: Sak 133/19, den 19.12.2019: Oppstart av planarbeid. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok i sak 133/19, den 19.12.2019, oppstart av planarbeid for kommunal 
planstrategi 2020-2023. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte 
opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen de neste fire  
årene. 
 
Administrasjonen varslet oppstart av planarbeidet i avisa Valdres, på kommunens 
hjemmeside, samt via brev til myndigheter og lag og foreninger den 03.01.2020, med frist for 
innspill den 07.02.2020. Det kom totalt inn 20 eksterne innspill til planarbeidet, både fra 
privatpersoner, lag- organisasjoner- og virksomheter, og myndigheter. De fleste innspillene 
gjelder arealplanlegging, hvor det ønskes at det prioriteres utarbeidet planer for hytteutvikling 
i Tisleidalen og på Aurdalsåsen, nærings- og boligutvikling i spesielt Fagernes-Leira, men 
også Aurdal og Ulnes, samt behov og ønsker for fjellgrenser og sti- og løypeplan. Flere av 
innspillene gjelder også behov og ønske om klima- og energiplan. Alle innspillene ligger 
vedlagt saken og kan leses i sin helhet. 
 
Administrasjonen hadde møte med formannskapet i februar 2020 for å få innspill og 
diskusjoner rundt planstrategien og planarbeidet. I kommunestyret i desember 2019 og i 
formannskapet i februar 2020 kom det muntlige innspill om energi- og klimaplan og 
næringsutviklingsplan. Det kom også klart frem behovet for oppdaterte arealplaner, spesielt 
for regionsenteret Fagernes-Leira, samt fjellgrenser.  
 
Administrasjonen har videre gjennomført interne møter på ledernivå, og hatt løpende kontakt 
gjennom utarbeidelsen av planstrategien, for å fange opp hva som bør prioriteres i forhold til 
behov og ressurstilgang. 
 



Vurdering: 
Planstrategien skal synliggjøre utfordringer og utviklingstrekk i kommunen. Basert på dette 
skal det i planstrategien vurderes: 
 

· Om det er nødvendig å revidere hele eller deler av gjeldende kommuneplan. 
· Kommunens fremtidige planbehov, herunder nye planer, revidering av gjeldende 

planer eller oppheving av disse. 
· Behov for systematisering av gjeldende plangrunnlag. 

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 3-1 skal planleggingen bygge på økonomiske og andre 
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn 
nødvendig. Kommunen skal kun utarbeide planer der det er konkludert med behov for en 
plan, eller der lovverket og statlige krav forutsetter at plan utarbeides.  
 
Flere av innspillene som har kommet inn til planarbeidet, belyser de utfordringer og 
utviklingstrekk som administrasjonen ser i det daglige. Spesielt har det kommet inn innspill 
om revidering av områdevise arealplaner, samt klima- og energiplan.  
 
Administrasjonen anbefaler ikke at kommuneplanens arealdel blir revidert for hele 
kommunen i inneværende periode, men at dette begrenses til enkelte områder som 
kommunedelplaner for 1) Fagernes-Leira og 2) Aurdalsåsen. Administrasjonen ser behovet 
for en avklaring av satsningsområde og eventuelt kommunedelplan for Tisleidalen. Dersom 
det er kapasitet vurders det å utarbeide kommunedelplan for Tisleidalen i inneværende 
periode, men den kan bli utsatt til neste planperiode 2024-2027.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2010. Planen fungerer fortsatt som et godt 
styringsdokument for kommunen, men det er temaer som bør innarbeides, drøftes og 
eventuelt omprioriteres i planen. Administrasjonen anbefaler oppstart av revidering av 
samfunnsdelen i 2023, med vedtak i 2024. Dette vil skape et godt grunnlag for neste 
revidering av planstrategien 2024-2027.  
 
Administrasjonen legger opp til utarbeiding av klima- og energiplan i inneværende periode, 
2021-2022. 
 
Kommunen har tidligere utarbeidet kommunedelplaner for helse og omsorg, barnehage og 
skole, kultur, idrett og friluftsliv, og trafikksikkerhet. Administrasjonen mener at gjeldende 
planer fortsatt fungerer godt, men de skal revideres i perioden.  
 
Administrasjonen mener at vedlagte forslag til planstrategi belyser utviklingstrekkene til 
kommunen, og hvilke behov kommunen har for planer i kommende 4-årsperiode. 
Administrasjonen anbefaler at vedlagte forslag til planstrategi legges ut til offentlig ettersyn i 
30 dager i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1.   
 
 
Forslag til vedtak: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedtar formannskapet å legge forslag til 
kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
Formannskapet 20.08.2020: 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om saken. 
 
Votering: Enstemmig (6 stemmer) 
 



 
FS- 029/20 Vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedtar formannskapet å legge forslag til 
kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
 


