
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommuneplanutvalget 

 

Møtested: Digitalt møte via Teams 

 
Møtedato: 20.04.2021 Tid: 09:30 - 10:30 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Møtet vil bli streamet og direktesendt. 
 
Orientering om status E6 og KDP Øyer sør v/tjenesteleder plan og utvikling Øystein Jorde. 
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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM FOR HØRING 
 
 
Saksbehandler:  Pål Båtstad Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/965     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/21 Kommuneplanutvalget 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, Kommunedelplan vann og avløp 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan vann og avløp. Hensikten med 
kommunedelplanen er å tilveiebringe et styringsverktøy for langsiktig planlegging av 
vannforsyning og avløpshåndtering. Hovedplan for vann og avløp er forankret i 
kommuneplanens samfunnsdel. Forslag til planprogram legges ut på høring. 
 
Saksutredning: 
Tidligere hovedplaner for Øyer kommune er henholdsvis fra 1993 (vann) og 1999 (avløp) , 
Det har vært stor utvikling i Øyer kommune etter dette, hovedplanen skal gi en oversikt over 
nåværende eksisterende vann- og avløpssituasjon, peke på fremtidige investeringsbehov og 
muligheter samt angi følger for vann- og avløpsgebyrene.   

 
Det skal etableres en arbeidsgruppe, bestående av medarbeidere fra avdeling plan og 
utvikling og avdeling vann og avløp i Øyer kommune. Norconsult AS er engasjert som 
rådgiver for å bistå med planarbeidet. 
 
Kommunedirektøren er administrativt øverste ansvarlige for arbeidet. Kommunalsjef teknisk 
er prosjektansvarlig og avdelingsleder vann og avløp er prosjektleder. 
 
Planprosessen forankres i kommunestyret ved behandling av forslag til planprogram. 
Planprosessen avsluttes med endelig vedtak av planen i kommunestyret. 
 
Både forslag til planprogram og forslag til hovedplan for vann og avløp vil bli sendt på høring 
og lagt ut til offentlig ettersyn før politisk behandling.  

 
Framdriftsplanen for planarbeidet avhenger av KDP Øyer sør, denne må være ferdigstilt før 
KDP vann og avløp fordi den vil være retningsgivende for vann og avløps fremtidige aktivitet 
i Øyer sør. 
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Forslag til framdrift er vist nedenfor.  
  Beskrivelse Periode 
  Planprogram   

1. Utarbeidelse av forslag til planprogram Januar-mars 2021 

2. Varsel om oppstart med høring planprogram (6 uker) April – ca. juni 2021 

3. Evt. justering og godkjenning i plan- og miljøutvalget  Juni 2021 

4. Fastsettelse av planprogram - kommunestyret Mai-Jun 2021 

  Planarbeid   

1.  Oppstart og innledende arbeider 
- Avklaring av innhold, omfang og arbeidsopplegg. 
- Innsamling og systematisering av grunnlagsdata 
- Identifisering av hovedproblemstillinger. 
- Innledende gjennomgang av aktuelle løsninger og vurdering 

av behov for nærmere utredninger. 
- Oppstilling av aktuelle tiltak i handlingsprogram som kan 

identifiseres uten nærmere vurderinger. 

Vinter/vår 2021 

2.  Vurderinger og valg av hovedløsninger 
- Diskusjoner av løsninger og avklaringer i arbeidsgruppa. 
- Evt. egne delutredninger for tema som krever dette. 
- Tekniske og økonomiske vurderinger. 

Mai 2021 – november 
2021 

3.   Konklusjoner og saksbehandling November 2021 

4. Planforslag – behandling i plan- og miljøutvalget Desember 2021 

5. Høring av forslag til plan (6 uker) Januar – februar 2022 

6. Evt justering før endelig politisk behandling av plan. Februar – mars 2022 

7. Planforslag – behandling i planutvalg/kommunestyret April – mai 2022 

8. Kunngjøring av plan Juni 2022 

 
Vurdering: 
Det er et klart behov for å få oppdatert og revidert hovedplan vann og avløp for Øyer 
kommune. Det har skjedd mange endringer og stor utvikling siden 1990-tallet. 
Kommunedirektøren foreslår at planen utarbeides som en kommunedelplan. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommuneplanutvalget slutter seg til at det utarbeides en ny kommunedelplan for vann og 
avløp for Øyer kommune, og varsler oppstart av dette planarbeidet ved å legge vedlagt 
planprogram ut for høring. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Pål Båtstad 
Stedfortreder kommunedirektør 
 


