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Møte i  Kommunestyret den 25.01.2018 - Sak: 12/18 

 

Ordfører holdt en innledning om kommuneplanarbeidet og om veilederen «Gården som 
ressurs». 
 
Leder for Plan Bente Moringen og arealplanlegger Anita Lerfald Vedum møtte og svarte på 
spørsmål. 
 
Vedlegget Rådmannens vurdering av innspill med kommuneplanutvalgets behandling, 
vedtak og innstilling til kommunestyret datert 19.01.2018 ble gjennomgått punkt for punkt 
og kommunestyrets vedtak fremgår av vedlegget til protokollen. 
 
Samlet avstemming over alle punktene ble enstemmig vedtatt.  
 
Nytt forslag som ikke har vært med i tidligere materiale: 
 
Erling Broen (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt C i pkt. 5.1.1. Landbruksbebyggelse i LNFR-

området fra Øyer AP: 

«Det kreves regplan  pbl§12-1 for nye bygge- og anleggstiltak i landbruket som kan få vesentlige 

virkninger for miljø, kulturminner og samfunn. Tiltakene kan være utvendige gjødselkummer, siloer, 

fellesfjøs, dyrepensjonat/kennel og vindmøller (ikke uttømmede)». 

Behandling: 

Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppe møte. Møtet hevet. Møtet satt. 

Roar Øien (H) ba om gruppemøte. Møtet hevet. Møtet satt. 

Øyer AP sitt forslag til nytt punkt C i pkt. 5.1.1. Landbruksbebyggelse i LNFR-området 

falt med 10 mot 13 stemmer.  

 
Det ble så stemt over Foreløpig plan for den videre behandling av kommuneplanens 
arealdel: 
 
Videre fremdrift skisseres slik:  

 Behandling i Kommunestyret den 25. januar. 

 Frist for nye innspill 10.februar.  

 Planforum den 13. februar der Ordfører vil delta før sluttbehandling og ny 

høringsrunde. 

 Sluttbehandling før 3.gangs høring i Kommunestyremøtet den 18. mars 

 Utsendelse 3.gangs høring den 5.april. Høringsfrist 18.mai.  

 Under 3.gangs høring vil det ikke åpnes for nye innspill, kun de endringer som er 

innarbeidet og vedtatt av Kommunestyret.  

 Sluttbehandling i KST i juni 2018.  

 
Foreløpig fremdriftsplan for arbeidet ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Kommunestyret: 

Kommuneplanens arealdel 2016-2027 del 2 bestemmelser og retningslinjer, plankart, samt 
teksten i punkt 5.2 LSB-LNFR areal for spredt boligbebyggelse – Nåværende (PBL § 11-7,  
nr.5 b og § 11-11, nr .2) og teksten i punkt 5.4 LSF-LNFR med spredt fritidsbebyggelse – 
Nåværende (PBL § 11-7, nr.5 b og § 11-11, nr.2)oppdateres i henhold til kommunestyrets 
vedtak. 
 
Foreløpig plan for den videre behandling av kommuneplanens arealdel: 
 
Videre fremdrift skisseres slik:  

 Behandling i Kommunestyret den 25. januar. 

 Frist for nye innspill 10.februar.  

 Planforum den 13. februar der Ordfører vil delta før sluttbehandling og ny 

høringsrunde. 

 Sluttbehandling før 3.gangs høring i Kommunestyremøtet den 18. mars 

 Utsendelse 3.gangs høring den 5.april. Høringsfrist 18.mai.  

 Under 3.gangs høring vil det ikke åpnes for nye innspill, kun de endringer som er 

innarbeidet og vedtatt av Kommunestyret.  

 Sluttbehandling i KST i juni 2018.  
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