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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Ved revisjon av en kommuneplan skal det iht. Plan- og bygningsloven (PBL) §11-13
utarbeides planprogram. Hensikten med planprogrammet er å sette rammer for og sikre
oversikt og forutsigbarhet for planarbeidet. Arealdelen med tilhørende konsekvensutredning

skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Den gjeldende arealplanen ble vedtatt av
Etnedal kommunestyre 22.06.2011.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal
omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål
og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. (PBL § 11-5.)
Planprogrammet har vært utarbeidet med et mål å forberede en gjennomføring av en god og
inkluderende prosess for alle berørte parter. Planprogrammet legger opp til å åpne opp for
mange og ulike innspill, men samtidig kreves det at forslagene eller innspillende som
fremmes er litt gjennomtenkt/gjennomarbeidet av den enkelte forslagsstiller.
For kommuneplaner som kan ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn, skal det som ledd
i varsel av planoppstart utarbeides et planprogram som gir grunnlag for planarbeidet. Dette
bidrar til å sikre forutsigbarhet og ønsket fremgang.
Planprogrammet skal belyse/si noe om:
 Intensjonen med planarbeidet
 Planprosessen med fremdriftsplan, frister og organisering
 Opplegg for medvirkning, informasjon og høringer
 Hvilke alternativ og temaer som vil bli vurdert
 Behovet for utredninger, jfr. Plan- og bygningsloven § 4-1
I planprogrammets punkt 5, Ønsket utvikling, som er bygget opp på innholdet i
kommuneplanens samfunnsdel kap.3, er det beskrevet under hvert hovedpunkt hvilke mål og
ambisjoner kommunen har med denne planen.
Hovedpunktene i planens punkt 5 er:
 Befolkningsutvikling, boligutvikling og boområder
 Vekst og utvikling i næringslivet, sysselsetting
 Langsiktig og bærekraftig arealforvaltning
 God og forsvarlig vekst og utbygging av fritidsboliger
 Andre mål og ambisjoner
I disse hovedpunktene er det åpnet opp for å komme med mange og ulike innspill, men
samtidig er det i planprogrammets punkt 6 satt opp noen kriterier og krav som er ment å
balansere innspill/forslag til arealplanen.
Ønsket om utvikling av mer fritidsbebyggelse i kommunen gjentas under flere hovedpunkter i
planprogrammet. Utvikling av fritidsboliger er viktig, men det må samtidig settes opp noen
kriterier for å fremme forslag som omhandler dette temaet. Det er derfor laget, som et
hjelpemiddel for både forslagsstiller og saksbehandler, en beskrivelse som sier noe om
kriteriene for etablering/reetablering av områder for fritidsbebyggelse. Beskrivelsen er en
opplisting av kriterier fordelt under fire overskrifter som inneholder begrepene, «kan ikke»,
«bør ikke», «bør» og «skal».
Forslag til planprogram er utarbeidet av enheten Plan og Næring, det ble presentert for
Regionalt planforum i Oppland 21.3.2017 og for formannskapet henholdsvis 9.2.2017 og
18.4.2017. Innspill og kommentarer som har kommet i disse fora er vurdert og innarbeidet i
dokumentet.
Vurdering:

Planprogrammet er utarbeidet med den hensikt å åpne opp for mange og nye innspill som
alene eller sammen kan bidra til mer utvikling i kommunen. Det har tatt opp i seg mange av
de utfordringene og satsningsområdene som beskrives i kommuneplanens samfunnsdel.
Rådmannen mener dermed at planprogrammet i den formen det har, vil bli et godt egnet
verktøy for å engasjere mange innenfor flere ulike fagområder i en god prosess fram mot en
ny kommuneplan for arealdelen og anbefaler at forslag til planprogram nå sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til Rådmannens anbefaling, og forslag til planprogram for
kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

27.04.2017 Kommunestyret
Behandling:
Forslag fra Asmund Wold:
Pkt. 3.1 Organisering: Formannskapet tas ut som politisk styringsgruppe. Begrunnelsen er at
rapportering direkte til kommunestyret er i tråd med valgt organisering.
Administrasjonens forslag til vedtak med endring fra Asmund Wold ble tatt til samlet
avstemming.
ENSTEMMIG

KS-035/17 Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til Rådmannens anbefaling, og forslag til planprogram for
kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende
endring:
Pkt. 3.1. Organisering:
Formannskapet tas ut som politisk styringsgruppe.

Nye opplysninger i saken
Saksutredning:
Det vises til kommunestyremøte 27.04.2017 der det ble vedtatt å legge forslag til planprogram
for kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen gikk ut 31.07.
Hensikten med planprogrammet er å sette rammer for og sikre oversikt og forutsigbarhet for
planarbeidet. Arealdelen med tilhørende konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av
fastsatt planprogram.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealdelen skal omfatte plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer,
og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. (PBL § 11-5.)
Forslag til planprogram er utarbeidet av enheten Plan og Næring. Det ble presentert for
Regionalt planforum i Oppland 21.3.2017 og for Formannskapet henholdsvis 09.02 og
18.4.2017. Det ble i tillegg holdt to åpne informasjonsmøter i Etnedalshallen 06.06.2017.
Planprogrammet er utarbeidet med den hensikt å legge til rette for en god og inkluderende
prosess i arbeidet med revisjonen av kommuneplanens arealdel. Varsel om oppstart av
arealdelen skjedde samtidig som planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn. Som følge
av dette har det kommet inn uttalelser som både gjelder planprogrammet og den videre
planprosessen. I tillegg har det kommet en rekke innspill til arealdelen fra private parter.
I denne omgang er det kun snakk om å vedta planprogrammet som fundament for den videre
planprosessen. Administrasjonen har følgelig laget et sammendrag av merknadene som har
kommet inn og kommentert disse. Det er kun offentlige instanser som har kommet med
merknader direkte knyttet til planprogrammet. De ulike innspillene til arealdelen vil altså ikke
bli behandlet i denne omgang, men i den videre planprosessen.

Vurdering:
Av merknadene som har kommet inn og som gjelder planprogrammet, mener
administrasjonen det legges stor vekt på klima og klimahensyn og at dette i tilstrekkelig grad
ikke kommer frem i planprogrammet. Administrasjonen er enig i at dette bør være et viktig
område ved revisjonen av arealdelen. Temaet klima og klimahensyn er derfor tatt inn i
planprogrammet. Det henvises til revidert planprogram og merknader i sammendraget for
nærmere informasjon.
Vannforekomster, vannressurser og kvaliteter rundt dette er også et gjennomgående tema i
merknadene. Administrasjonen er også enig i viktigheten av dette, og temaet er nå følgelig i
større grad tatt inn i planprogrammet.
Av andre tema i merknadene er det særlig fokus på medvirkning fra barn og unge og
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Administrasjonen anser dette som en selvfølgelig del
av den videre planprosessen.
Uttalelser ellers går bl.a. på samordnet areal og transportplanlegging, noe som henger nært
sammen med klima og klimahensyn. Også dette er tatt inn i planprogrammet og vil være tema
som en naturlig del av den videre planprosessen.
Som det fremgår av sammendrag, merknader og revidert planprogram, er det ikke store
endringer som er gjort. Administrasjonen mener merknadene som har kommet inn er
fornuftige og at planprogrammet slik det nå fremstår vil være et godt verktøy for en god
prosess fram mot en ny kommuneplan for arealdelen. Administrasjonen vil med dette anbefale
kommunestyret å vedta revidert forslag til planprogram.

Forslag til vedtak:
Etnedal kommunestyre vedtar i tråd med Plan- og bygningsloven § 4-1 planprogram for
arealdelen der justeringer etter høringsrunden er innarbeidet.

071/17: Kommuneplanens arealdel 2018-2028
Forslag til vedtak:
Etnedal kommunestyre vedtar i tråd med Plan- og bygningsloven § 4-1 planprogram for
arealdelen der justeringer etter høringsrunden er innarbeidet.

14.09.2017 Kommunestyret
Behandling:
ENSTEMMIG
KS-071/17 Vedtak:
Etnedal kommunestyre vedtar i tråd med Plan- og bygningsloven § 4-1 planprogram for
arealdelen der justeringer etter høringsrunden er innarbeidet.

