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Bakgrunn for saken:
I denne saken skal kommunestyret avklare om forslag til kommunal planstrategi 2020-2023
for Nord-Aurdal kommune skal vedtas.
Tidligere behandlinger:
Kommunestyret: Sak 133/19, den 19.12.2019: Oppstart av planarbeid.
Formannskapet: Sak 029/20, den 20.08.2020: Utlegging til offentlig ettersyn.
Saksopplysninger:
Etter plan- og bygningslovens § 10-1 har kommunen plikt til å utarbeide kommunal
planstrategi minst en gang i hver valgperiode. Planstrategien skal vedtas senest innen ett år
etter kommunestyrets konstituering. 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.
Planstrategien skal bidra til:
· Bedre samordning av de ulike planene i kommunen.
· Mer behovsstyrt planlegging.
· Politisk (og administrativ) prioritering av planoppgaver.

Kommunal planstrategi er til info. ikke juridisk bindende.
Vedlagt er forslag til kommunal planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2020-2023, som ble
lagt ut til offentlig ettersyn.
Prosess:
Kommunestyret vedtok igangsetting av planarbeid den 19.12.2019.
Administrasjonen varslet oppstart av planarbeidet i avisa Valdres, på kommunens
hjemmeside, samt via brev til mynigheter 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

gjaldt arealplanlegging, hvor det ble ønsket at det blir prioritert utarbeidet planer for
hytteutvikling i Tisleidalen og på Aurdalsåsen, nærings- og boligutvikling i spesielt FagernesLeira, men også Aurdal og Ulnes, samt behov og ønsker for fjellgrenser og sti- og løypeplan.
Flere av innspillene gjaldt også behov og ønske om klima- og energiplan.
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.
Gjennom innspillene, erfaringer og møtene har administrasjonen utarbeidet forslag til
planstrategi. Formannskapet behandlet planforslaget i møte den 20.08.2020, sak 029/20, og
vedtok å legge denne ut til offentlig ettersyn.
Forslag til planstrategi ble den 25.08.2020 annonsert i avisa Valdres, på kommunens
hjemmeside, og gjort kjent via brev til myndigheter, organisasjoner, lag og foreninger, samt til
privatpersoner som hadde sendt inn innspill i oppstartsfasen. Høringsfristen var den
27.09.2020.
Det kom totalt inn 10 uttalelser til planforslaget; 4 fra privatpersoner, 2 fra foreninger og 4 fra
myndigheter. Uttalelsene gjelder i hovedsak ønske om prioritering av kommunedelplan for
Tisleidalen (hytteutvikling), kommunedelplan for naturmangfold, sti- og løypeplan,
fjellgrenser, hensyn til mineralressurser og naturfarer (flom, skred, etc.), og prioritering av
samfunnsdelen. Uttalelsene ligger vedlagt saken og kan leses i sin helhet. Hovedtrekkene i
uttalelsene kommenteres samlet under vurdering:
Vurdering:
Samfunnsdelen
Et vesentilg moment i arbeidet med planstrategien er å diskutere og ta stilling til behovet for
revidering av våre overordnede planer; kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
I planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn anbefaler administrasjonen å revidere
samfunnsdelen, og at dette arbeidet påstartes i 2023. Administrasjonen oppfatter gjeldende
samfunnsdel som et fortsatt godt styringsdokument, men det er elementer som skulle vært
mer innarbeidet i planen. Eksempler på dette er klima, samfunnssikkerhet- og
beredskapsarbeid, samt hytteinnbyggere / fritidsbebyggelse. I tillegg bør konsekvenser av
pandemier diskuteres og innarbeides i samfunnsdelen.
Fylkesmannen i Innlanden (FMIN) og Nord-Aurdal hytteforum (NAHF) synes det er positivt at
samfunnsdelen skal revideres, men oppfordrer til at denne revideres nå i 2020/2021, før
andre planer utarbeides. De viser til at en revidert samfunnsdel vil gi nye og oppdaterte
føringer for fremtidige planer og planarbeid, som også vil gjenspeile seg i økonomiplan og
årsbudsjett. Videre viser de til at Nord-Aurdal kommune er en hyttekommune, og at det
trengs en overordnet vurdering av deltidsinnbyggeren/fritidsbebyggelse/turistnæring.
Kommunen må se på de samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske virkningene av
disse, og hvor i kommunen det bør satses på denne næringen. Denne næringen er knapt
omtalt i samfunnsdelen.
Innlandet fylkeskommune (heretter IFK) på sin side synes det er fornuftig at revidering av
samfunnsdelen igangsettes mot slutten av valgperioden, og at et nytt kommunestyre vedtar
planen. Da er sittende kommunestyre på sitt mest kompetente, og de kan utfordre nytt
kommunestyre til å vedta en ny samfunnsdel. Med dette får det nye kommunestyret et

nærmere forhold til kommuneplanen.
Administrasjonen ser utvilsomt fordelene ved å revidere samfunnsdelen nå i 2020/2021.
Samfunnsdelen mangler, som påpekt, noen sentrale temaer og prioriteringer, og ved
utarbeidelsen av for eksempel miljø- energi- og klimaplan og kommunedelplan for
Aurdalsåsen og/eller Tisleidalen (fritidsbebyggelse) vil det være en fordel at disse temaene
er diskutert og innarbeidet i en ny samfunnsdel.
Samtidig vet vi at planarbeid tar mye tid, og det er stor pågang etter blant annet nye
bolighus/leilighetsbygg/næringsbygg i Fagernes/Leira fra både utbyggere, næringsliv og
innbyggere/tilflyttere. Dersom administrasjonen skal revidere samfunnsdelen i 2020/2021,
må kommunedelplanene for areal utsettes tilsvarende. Administrasjonen har i tillegg en stor
arbeidsmengde på også andre henvendelser og planer, for eksempel private
reguleringsplaner, som kommer i tillegg til arbeidet med overordnede planer.
Administrasjonen mener at det er et vesentlig moment at det sittende kommunestyre har
erfaringer og er godt kjent med utfordringene i kommunen, og at det derfor også kan være
fornuftig å vente med revidering av samfunnsdelen til slutten av valgperioden. Videre kan et
nytt kommunestyre overta og vedta samfunnsdelen og samtidig få et forhold til den
overordnede planen og utfordringer i samfunnet. Dette vil være en fordel når planer skal
prioriteres på nytt ved revideringen av planstrategien i 2023/2024. Administrasjonen
anbefaler derfor, under tvil, at samfunnsdelen utarbeides i slutten av valgperioden.
Kommunedelplaner – areal
I forslaget til planstrategi er det anbefalt at arbeid med kommunedelplan for Fagernes/Leira
påstartes i 2020, og Aurdalsåsen i 2022. Utarbeidelse av kommunedelplan for Tisleidalen
anbefales vurdert i neste kommunestyreperiode, evt. mot slutten av gjeldende valgperiode,
avhengig av kapasitet.
Administrasjonen mener det er nødvendig å først prioritere utarbeidelse av kommunedelplan
for Fagernes/Leira for å imøtekomme etterspørselen etter sentrumsnære bolig- og
næringstomter, og samtidig tydeliggjøre Fagernes og Leira sine roller. Kommunen har
allerede en stor reserve av fritidstomter, men lite reserve av bolig- og næringstomter.
Fagernes er regionsenteret i Valdres, og Leira blir sett i tilknytning til dette. Leira har,
sammen med Fagernes, de siste årene utviklet seg til å bli et handelssentrum, med også
etterspørsel etter både bolig- og næringstomter fra utbyggere, innbyggere/tilflyttere og
næringsliv. Den geografiske avstanden mellom Fagernes og Leira er samtidig en utfordring.
Det er nå nødvendig å definere hvordan det skal satses på disse to stedene, og hvordan
disse skal utvikles videre.
De fleste reguleringsplanene for Fagernes og Leira er til info. gamle (vedtatt i perioden 19751991) og gjelder over kommuneplanens arealdel. Det vil være nødvendig å revidere de
overordnede bestemmelsene innenfor planområdet. Det er også utarbeidet gatebruksplan og
sentrumsplan for Fagernes sentrum gjennom SATS som vil være gode
grunnlagsdokumenter i utarbeidingen av kommunedelplanen.
Videre har Nord-Aurdal kommune de siste tiårene utviklet seg til å bli en
fritidsboligkommune. Den største utbyggingen har skjedd på Aurdalsåsen, men det har også
vært byggeaktivitet i Tisleidalen, spesielt rundt Sanderstølen.
Administrasjonen har foreslått å utarbeide kommunedelplan for Aurdalsåsen før Tisleidalen
fordi det er her utbyggingen og kampen om arealene er og har vært størst. Det meste av
utbyggingen har skjedd rundt Danebu, men også på Bjørgoåsen. Fjellgrenser og sti- og
løypeplaner har ikke vært høyt prioritert i overordnede planer. Skiløyper går i dag over flere
adkomstveger, og det vil være nødvendig å forsøke å unngå denne utviklingen i videre
planarbeid, samt å sikre etablerte stier. Som NAHF skriver i sin uttalelse er det nå viktig at
kommunen både fastsetter utbyggingsgrenser, langsiktig tak på hvor mange hytter som skal

bygges, og sti- og løypeplan. I tillegg er det nødvendig i utarbeidelsen av kommunedelplanen
å se på hvor det er mulig å fortette uten at det gir store konsekvenser for både naturen,
besøkende og eksisterende og fremtidige hytteeiere. Det har allerede blitt gitt
igangsettingstillatelse for reguleringsplanarbeid i strid med kommuneplanen på Aurdalsåsen.
Dette anses også som en indikasjon på at det er fornuftig å utarbeide kommunedelplan for å
ha kontroll på videre utvikling av området.
Tisleidalen er også vedtatt som satsingsområde for fritidsbebyggelse. Det meste av
utbyggingen som har skjedd i Tisleidalen de siste årene har vært ved Sanderstølen.
Utbyggingsområdet ble ikke tatt inn i kommuneplanen, men det ble gitt politisk tillatelse til
reguleringsplanarbeid i november 2013 fordi innspillet kom sent i kommuneplanprosessen.
Sanderstølen ligger til info. utenfor satsningsområdet som ble definert i 2011 og lagt til grunn
for utarbeidelsen av kommuneplanen i 2014.
Flere av uttalelsene som har kommet til planstrategien gjelder ønske om utvikling av
fritidsbebyggelse i Tisleidalen, og at kommunedelplan for Tisleidalen må prioriteres.
Tisleidalen er ikke utbygd på samme måte som Aurdalsåsen, og har derfor kanskje areal for
flere fremtidige fritidstomter enn det Aurdalsåsen har. Satsningsområdet som ble definert og
lagt til grunn for kommuneplanen ser også ut til å ha endret seg, da det er størst
byggeaktivitet ved Sanderstølen. Dette gir grunn til å se nærmere på hvor en ønsker utvikling
av fritidsbebyggelse i Tisleidalen, og en evt. utarbeiding av kommunedelplan. De samme
kriteriene for utarbeiding av kommunedelplan for Aurdalsåsen vil videre være gjeldende for
Tisleidalen.
Administrasjonen mener at en kommunedelplan for Aurdalsåsen er nødvendig for å sette
klarere rammer for hvor det skal tillates videre utbygging i et allerede etablert utbygd område.
Det er viktig å sikre de gode kvalitetene i området for både eksisterende og fremtidige
hytteeiere og besøkende. På grunn av dette anbefaler administrasjonen å prioritere
Aurdalsåsen før Tisleidalen. Dette til tross for at Tisleidalen kanskje vil kunne generere flere
tomter og at det er stor utbyggingsinteresse blant grunneierne. Men det er til syvende og sist
et politisk spørsmål om man ønsker å først prioritere å sikre verdiene og videre utvikling på
Aurdalsåsen, eller utvikle et nytt område.
Plantype
Fylkesmannen ber kommunen om å vurdere å avgrense tema for revidering av arealdelen i
stedet for å utarbeide kommunedelplaner.
Plantype for Fagernes og Leira har vært grundig diskutert i administrasjonen, men
administrasjonen har landet på kommunedelplan fordi det er en del overordnede føringer
som må diskuteres i dette arbeidet. Pr i dag mener adminsitrasjonen at kommunedelplan
også er det beste alternativet for Aurdalsåsen og Tisleidalen, men alternative løsninger vil bli
drøftet underveis.
Kommunedelplan for Naturmangfold
Naturvernforbundet oppfordrer kommunen til å utarbeide en kommunedelplan for
naturmangfold, og viser til at den viktigste årsaken til reduksjon i naturmangfoldet er
arealinngrep.
Administrasjonen er enig i at en kommunedelplan for naturmangfold vil være et
kunnskapsløft og viktig bidrag i blant annet arealplanleggingen. Men som vi skriver i
planstrategien vil et slikt arbeid være tidkrevende, og kan ikke prioriteres nå i første omgang.
Likevel vil dette vurderes underveis etter kapasitet.
Kulturminneplan og kulturmiljøer
Fylkeskommunen skriver i sin uttalelse at det er positvit at kulturminneplan for Nord-Aurdal
inngår i de prioriterte planene, men savner større synliggjøring av hvordan kommunen kan
utnytte sine kulturminner strategisk. Samtidig etterlyser de at kulturmiljø generelt, og spesielt
Stølsvidda, kommenteres i kapittel 5.8 Miljø og klima.

Kulturminneplanen for Nord-Aurdal kommune er under utarbeidelse, og vil forhåpentlig være
ferdigstilt ila vinteren 2020/2021. Dette er en plan som blir eller har blitt utarbeidet i alle
Valdreskommunene, og i de fleste kommunene i landet generelt. Formålet med planen er å
gi en oversikt over utvalgte viktige kulturminner og kulturmiljø i kommunen, og skal inneholde
en plan for forvaltning av disse. Kulturnettverket i Valdreskommunen, sammen med fylket, er
nå i en prosess for å finne ut hvordan kulturminnene og kulturmiljøene skal sikres i videre
planarbeid i kommunene. Blant annet vil kartfesting av kulturminnene være et nødvendig
bidrag for at saksbehandlere enkelt skal kunne finne frem og ta hensyn til kulturminnene /
miljøene. Riksantikvaren ser etter en løsning på dette.
Administrasjonen er enig i at Stølsvidda bør kommenteres i kap. 5.8 Miljø og klima, og
anbefaler at følgende legges inn i kap. 5.8 Miljø og klima (etter 2. avsnitt):
«Stølsvidda i Nord-Aurdal, sammen med Vestre Slidre, ble et utvalgt kulturlandskap i 2018.
Stølsvidda omfatter arealene i Ulnes og Svennes sameiger i Nord-Aurdal og Vestre Slidre
statsallmenning. Det er et sammenhengende «viddeområde» der setrene stort sett ligger
samlet i konsentrerte stølsgrender, spredt nokså jevnt utover. Det er nær ca. 570 støler i
området, og det er tradisjonell drift med mjølkeproduksjon på nesten 50 av disse. Det meste
av jordbruksarealet er i aktiv drift, og det er et stort antall dyr på utmarksbeite. Området har
også store vårmarkskompleks som sammen med det åpne beitelandskapet gir en uvanlig
høg tetthet av fugl, spesielt vannfugler. Det vil være viktig å ta vare på dette kulturlandskapet
videre.»
Mineralressurser:
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) anbefaler at det gjøres en vurdering av om
eksisterende plangrunnlag i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre god og langsiktig forvaltning av
kommunens mineralressurser, og om kommunen har tilgang på nødvendige mineralske
ressurser for realisering av planlagt utvikling og utbygging.
Det finnes flere masseuttak i kommunen i dag, og i tillegg er det viktig, som DMF påpeker, at
mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer der dette er mulig.
Administrasjonen anbefaler at det ikke prioriteres å lage en egen overordnet plan for dette,
men at dette er sentrale temaer som må fanges opp i våre overordnede kommuneplaner og
reguleringsplaner.
Naturfarer:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler at kommunen har fokus på helhetlig
forvaltning i nedbørfelt, vurderer behovet for overordnede overvannsplaner, og planlegger
den kommunale utviklingen slik at man unngår å bygge seg inn i nye utfordringer knyttet til
naturfare. Det anbefales at kommunen vektlegger NVEs ansvarsområder i den overordnede
planprosjektstyringen og på den måten ivaretar ansvarsområdene i den overordnede
planleggingen.
Klima og naturfarer har fått et vesentlig fokus det siste tiåret. Kartgrunnlaget blir stadig bedre
innenfor dette området, og naturfarer er også tema som er høyst relevant og prioritert i
arealplanlegging. Skredutsatte områder (aktsomhetsområder for skred) er spesielt
utfordrende i kommunen, men også forholdet til flom og potensielle farer ved stor nedbør
(tette stikkrenner, etc.). NVE er i gang med å kartlegge faresoner for skred i kommunen, som
vil erstatte aktsomhetskartene. Dette vil være til stor nytte for kommunens innbyggere og
saksbehandlere. Det er i tillegg fokus på stikkrenner og avrenninger ved høy nedbør i fylket
generelt, og som temadata hos kartverket.
Administrasjonen anbefaler ikke å utarbeide noen konkrete planer innenfor temaet naturfarer
pr i dag, men at dette fortsatt får fokus i våre overordnede planer og reguleringsplaner, samt
ved utarbeidelsen av miljø, energi- og klimaplanen.

Annet:
Flere av uttalelsene gjelder konkrete momenter eller råd som det bør tas hensyn til i
utarbeidelsen av de ulike planene. F.eks. rådes det til at natur tydeliggjøres under pkt. 7 i
samfunnsdelen, at statistikken «harde fakta om mineralnæringen» benyttes under
utarbeidelsen av klima- og energiplanen, og at klimaendringenes påvirkning må avklares i
arealplaner. Dette er blant innspill og uttalelser som vi tar med oss videre når vi skal
utarbeide våre planer. Vi anser samtidig ikke at disse rådene utgjør noen endring av våre
prioriterte planbehov. Derimot ser vi på dette som en støtte til hvilke planer vi har valgt å
prioritere de kommende fire årene.
Konklusjon:
Forslaget til planstrategi synliggjør et høyt ambisjonsnivå fra administrasjonens side.
Planarbeid er viktig, men også ressurskrevende, og det stilles ofte store formelle krav til
hvordan planprosesser skal gjennomføres. Dersom administrasjonen skal ha mulighet til å
løfte blikket ut over de daglige og viktige gjøremål, og forsøke å tenke langsiktig gjennom en
planprosess, så må det være tilgang på både plankapasitet og plankompetanse.
Samtidig vil administrasjonen påpeke at når kommunestyret nå behandler planstrategien
vedtar kommunestyret også hva som skal være viktige politiske fokusområder i kommende
4-årsperiode. Kommunestyret står selvfølgelig fritt til å omprioritere eller prioritere andre
planoppgaver enn hva administrajonen har foreslått. Men i så fall ber administrasjonen om at
kommunestyret samtidig vedtar hva som skal utsettes og/eller tas ut av forslaget.
Administrasjonen foreslår at planstrategien vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn
med følgende to endringer:
·

·

Setningen i kap. 5 «vurdering av planbehov» og kap. 6 «Oppsummering» under
samfunnsdelen endres fra «Det er elementer som gjerne skulle vært mer
innarbeidet i planen, slik som klima» til «Det er elementer som gjerne skulle vært
mer innarbeidet i planen, slik som klima, samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid,
og deltidsinnbygger/fritidsbebyggelse».
Følgende legges inn i kap. 5.8 Miljø og klima etter 2. avsnitt:
«Stølsvidda i Nord-Aurdal, sammen med Vestre Slidre, ble et utvalgt
kulturlandskap i 2018. Stølsvidda omfatter arealene i Ulnes og Svennes sameiger
i Nord-Aurdal og Vestre Slidre statsallmenning. Det er et sammenhengende
«viddeområde» der setrene stort sett ligger samlet i konsentrerte stølsgrender,
spredt nokså jevnt utover. Det er nær ca. 570 støler i området, og det er
tradisjonell drift med mjølkeproduksjon på nesten 50 av disse. Det meste av
jordbruksarealet er i aktiv drift, og det er et stort antall dyr på utmarksbeite.
Området har også store vårmarkskompleks som sammen med det åpne
beitelandskapet gir en uvanlig høg tetthet av fugl, spesielt vannfugler. Det vil være
viktig å ta vare på dette kulturlandskapet videre.»

Forslag til vedtak:
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedtar kommunestyret «kommunal planstrategi
for Nord-Aurdal kommune 2020-2023», med følgende endringer:
· Setningen i kap. 5 «vurdering av planbehov» og kap. 6 «Oppsummering» under
samfunnsdelen endres fra «Det er elementer som gjerne skulle vært mer
innarbeidet i planen, slik som klima» til «Det er elementer som gjerne skulle vært
mer innarbeidet i planen, slik som klima, samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid,
og deltidsinnbygger/fritidsbebyggelse».
· Følgende legges inn i kap. 5.8 Miljø og klima etter 2. avsnitt:

«Stølsvidda i Nord-Aurdal, sammen med Vestre Slidre, ble et utvalgt
kulturlandskap i 2018. Stølsvidda omfatter arealene i Ulnes og Svennes sameiger
i Nord-Aurdal og Vestre Slidre statsallmenning. Det er et sammenhengende
«viddeområde» der setrene stort sett ligger samlet i konsentrerte stølsgrender,
spredt nokså jevnt utover. Det er nær ca. 570 støler i området, og det er
tradisjonell drift med mjølkeproduksjon på nesten 50 av disse. Det meste av
jordbruksarealet er i aktiv drift, og det er et stort antall dyr på utmarksbeite.
Området har også store vårmarkskompleks som sammen med det åpne
beitelandskapet gir en uvanlig høg tetthet av fugl, spesielt vannfugler. Det vil være
viktig å ta vare på dette kulturlandskapet videre.»
2. Kommunestyret er innforstått med at dersom det i 4-årsperioden vedtas å igangsette
annet planarbeid enn det som er prioritert, så må andre prioriterte planoppgaver vike.
Kommunestyret 15.10.2020:
Behandling:
Kommunedirektøren orienterte om saken.
Forslag til vedtak fra representanten Vegard Riseng
Forslag til VEDTAK:
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedtar kommunestyret «kommunal planstrategi
for Nord-Aurdal kommune 2020-2023», med følgende endringer:
· Planmatrisen endres slik:
- Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides 2021 og 2022.
- Miljø, energi og klima utarbeides 2022 og 2023
- Kommunedelplan for helse og omsorg revideres 2023
- Kommunedelplan for barnehage og skole revideres 2023
- Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv revideres 2023
- Kommunedelplan for trafikksikkerhet revideres 2023
· Ingen endringer for følgende planer:
- Arealplan Fagernes-Leira utarbeides 2020-2022
- Arealplan Aurdal/Aurdalsåsen utarbeides 2022-2023
- Kulturminneplan utarbeides 2020
· Prioritering av planer i dokumentet oppdateres gjennomgående i henhold til planmatrisen.
· Setningen i kap. 5 «vurdering av planbehov» og kap. 6 «Oppsummering» under
samfunnsdelen endres fra «Det er elementer som gjerne skulle vært mer innarbeidet i
planen, slik som klima» til «Det er elementer som gjerne skulle vært mer innarbeidet i
planen, slik som klima, samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid, og
deltidsinnbygger/fritidsbebyggelse».
· Følgende legges inn i kap. 5.8 Miljø og klima etter 2. avsnitt: «Stølsvidda i Nord-Aurdal,
sammen med Vestre Slidre, ble et utvalgt kulturlandskap i 2018. Stølsvidda omfatter
arealene i Ulnes og Svennes sameiger i Nord-Aurdal og Vestre Slidre statsallmenning. Det
er et sammenhengende «viddeområde» der setrene stort sett ligger samlet i konsentrerte
stølsgrender, spredt nokså jevnt utover. Det er nær ca. 570 støler i området, og det er
tradisjonell drift med mjølkeproduksjon på nesten 50 av disse. Det meste av jordbruksarealet
er i aktiv drift, og det er et stort antall dyr på utmarksbeite. Området har også store
vårmarkskompleks som sammen med det åpne beitelandskapet gir en uvanlig høg tetthet av
fugl, spesielt vannfugler. Det vil være viktig å ta vare på dette kulturlandskapet videre.»

2. Formålet med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel først, er å legge føringer for
senere planarbeid. Planer som skal utarbeides og revideres senere i perioden skal speile
prioriteringer i samfunnsdelen.
Votering: Kommunedirektørens forslag falt med 9 mot 12 stemmer.
Forslag til tilleggspunkt fra Ragnhild Strømmen Strand
I matrisen med oversikt over kommunedelplaner/ planprioriteringene settes Tisleidalen opp
med år 2021/2023.
Votering tilleggsforslag: Falt med 8 mot 13 stemmer.
Votering: Enstemmig (21 stemmer)
KS- 095/20 Vedtak:
1. I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedtar kommunestyret «kommunal planstrategi
for Nord-Aurdal kommune 2020-2023», med følgende endringer:
· Planmatrisen endres slik:
- Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides 2021 og 2022.
- Miljø, energi og klima utarbeides 2022 og 2023
- Kommunedelplan for helse og omsorg revideres 2023
- Kommunedelplan for barnehage og skole revideres 2023
- Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv revideres 2023
- Kommunedelplan for trafikksikkerhet revideres 2023
· Ingen endringer for følgende planer:
- Arealplan Fagernes-Leira utarbeides 2020-2022
- Arealplan Aurdal/Aurdalsåsen utarbeides 2022-2023
- Kulturminneplan utarbeides 2020
· Prioritering av planer i dokumentet oppdateres gjennomgående i henhold til planmatrisen.
· Setningen i kap. 5 «vurdering av planbehov» og kap. 6 «Oppsummering» under
samfunnsdelen endres fra «Det er elementer som gjerne skulle vært mer innarbeidet i
planen, slik som klima» til «Det er elementer som gjerne skulle vært mer innarbeidet i
planen, slik som klima, samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid, og
deltidsinnbygger/fritidsbebyggelse».
· Følgende legges inn i kap. 5.8 Miljø og klima etter 2. avsnitt: «Stølsvidda i Nord-Aurdal,
sammen med Vestre Slidre, ble et utvalgt kulturlandskap i 2018. Stølsvidda omfatter
arealene i Ulnes og Svennes sameiger i Nord-Aurdal og Vestre Slidre statsallmenning. Det
er et sammenhengende «viddeområde» der setrene stort sett ligger samlet i konsentrerte
stølsgrender, spredt nokså jevnt utover. Det er nær ca. 570 støler i området, og det er
tradisjonell drift med mjølkeproduksjon på nesten 50 av disse. Det meste av jordbruksarealet
er i aktiv drift, og det er et stort antall dyr på utmarksbeite. Området har også store
vårmarkskompleks som sammen med det åpne beitelandskapet gir en uvanlig høg tetthet av
fugl, spesielt vannfugler. Det vil være viktig å ta vare på dette kulturlandskapet videre.»
2. Formålet med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel først, er å legge føringer for
senere planarbeid. Planer som skal utarbeides og revideres senere i perioden skal speile

prioriteringer i samfunnsdelen.

