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REVIDERT FRAMDRIFTAPLAN - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR  
 
 
Vedlegg: 
Samlet saksframstilling sak 52/20 i formannskapet 14. mai 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram revidert framdriftsplan for KDP Øyer Sør, med 
forutsetning om endelig vedtak juni 2021, i tråd med vedtak i sak 52/20 i formannskapet 
14. mai. 
 
Saksutredning: 
I sak 52/20 i formannskapet 14. mai, ble det vedtatt at det skulle fremlegges en ny 
framdriftsplan for KDP Øyer sør, men forutsetning om endelig vedtak mai/juni 2021. 
 
Kommunedirektøren har justert den framdriftsplanen som var fremlagt, med forutsetning 
om endelig vedtak juni 2021. 
 
Framdriftsplan KDP Øyer Sør Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni
Fornya kunngjering om frist for innspill
Arbeid med grunnlaget for planen
Analyser
Prinsippielle avklaringar
KU av innspel
Utarbeiding av plandokument
KDP lagt på høyring
Høyring
Gjennomarbeiding av høyringssvar
Vedtak KDP (Om ei høyring)

= Aministrativt arbeid = Politiske avgjerder

  
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vil melde at arbeidskapasitet som var forutsatt brukt på KDP Øyer Sør 
har gått med til reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer, og reguleringsplan for 
gang/sykkelveg mellom Ensby og Måkrud. Reguleringsplan for E6 er vedtatt. Det vil være 
noe oppfølgingsarbeid med denne. Reguleringsplan for gang/sykkelveg er vedtatt lagt ut på 
høring. Det vil kreve arbeid med denne fram mot vedtatt plan. 
 
Kommunedirektøren har mottatt innledende spørsmål og prosess mot oppstart av 
regulering av E6 Øyer-Otta. Dersom dette arbeidet starter opp før KDP Øyer Sør blir ferdig, 
vil dette kunne sette framdrifta for kommunedelplanen i fare.  
 



Det forventes også flere reguleringsplaner inn til førstegangsbehandling det nærmeste 
halvåret. Dersom kommunen ikke tar disse planforslagene til behandling innen tidsfrister, 
fører det til at gebyrinntekter tapes. Dette vil være uheldig for selvkost reguleringsplan, 
som sliter med å nå budsjettmål. 
 
Framdriftsplanen legger opp til en høringsrunde. Noe mer er det rom for innenfor 
tidsrammen som er lagt. Erfaringsmessig gir slike store planer innsigelser fra regionale 
myndigheter. Dersom det oppstår innsigelser, kan det føre til at planen må ut på en andre 
gangs høring. Det blir også et spørsmål om kommunen ønsker å ta ev. innsigelser til følge 
eller ikke. Kommunedirektøren bruker Regionalt planforum aktivt for å avdekke områder 
som kan gi innsigelse, og se hvordan dette kan imøtekommes og innsigelse unngås.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Den reviderte framdriftsplanen vedtas. 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør


