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Saksopplysninger
Av plan- og bygningslovens §10-1 framgår: «Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og
senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien
bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens
planbehov i valgperioden…».
Planer som behandles etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, skal fremme helhet ved at
sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid
om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer,
private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.
Planlegging er et effektivt og godt styringsverktøy for bærekraftig samfunnsutvikling og arealbruk.
Fylkeskommunene og kommunene har fått et økt handlingsrom og større ansvar for å sikre nasjonale
og vesentlige regionale interesser i planleggingen.
Dokumentet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» er vedtatt ved
kongelig resolusjon 14.mai 2019. Her framgår også hvilke statlige planretningslinjer og statlige
planbestemmelser som er gjort gjeldende.
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring
og ikke være mer omfattende enn nødvendig.
Det er i saksdokument gjort rede for status i planarbeidet som var forankret i kommunal planstrategi
2016 – 2019, fastsatt av kommunestyret 01.03.2017.

Vurdering
Strategiske valg blir gjort rede for i kommunedirektørens forslag til planstrategi 2020 – 2023 innenfor
- Samfunnsutvikling
- Langsiktig arealbruk
- Miljøutfordringer
- Sektorenes virksomhet
- Kommunens planbehov
Den langsiktige arealstrategien i kommunen nedfelles i kommuneplanen. Den skal vise
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi langsiktige
utviklingsretninger i kommunen. Spesielt gjelder dette utvikling og vern for å ivareta de arealhensynene
som framgår av plan- og bygningslovens §3-1.
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et verktøy for å få oversikt over hvilket planbehov
kommunen har i valgperioden. Bl.a. skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller
deler av den skal revideres.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne
skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling
til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende
planer bør revideres eller oppheves.
Fordi Planstrategien bare er et verktøy for å få oversikt over planbehovet, trenger ikke omfanget og
detaljeringsgraden være omfattende. Detaljer om de ulike planenes innhold og omfang vil bli tema ved
oppstart av planarbeidet. Deretter vil selve planprosessene føre fram til avklaringer og innhold i den
enkelte plan.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2020

Behandling
V v/Ingrid Husdal Dørum foreslo:
Tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
1. Det skal utarbeides en oversikt over alle kommunale planer innen ulike arbeidsområder, som legges
ut på kommunens hjemmeside. Oversikten skal oppdateres fortløpende når nye planer vedtas.
2. Innen utgangen av 2021 skal det utarbeides en plan som tar for seg bevaring av naturmangfold i
Oppdal kommune.
SP v/ Ingrid Grøtte Johansson foreslo:
Tillegg i oversikt over planoppgaver i kommunestyreperioden (ny plan):
Plan for samspill og samarbeid mellom frivillighet og kommunal sektor
Uavhengig v/Eli Dahle foreslo:
Tillegg til formannskapets innstilling:

En viktig planoppgave er å vurdere behovet for endring/presisering av reguleringsbestemmelsene for
Oppdal sentrum og vurdere behovet for detaljreguleringsplaner for boligområder.
Eli Dahle trakk sitt forslag.
Vedtak
I.H.Dørums forslag nr. 1 ble enst. vedtatt.
I.H. Dørums forslag nr. 2 falt med 16 mot 9 stemmer. (M.tall: AP v/R.Myrhaug,M.Øveraas,
V,SV,MDG,Uavh. v/E.Dahle)
I.G.Johanssons forslag ble vedtatt med 22 mot 3 stemmer. (M.tall: AP v/T.Snøve,M.Øveraas, H.Torve)
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enst. vedtatt.

Vedtaket blir som følger:
Forslag til planstrategi for Oppdal kommune 2020-2023 datert 10.01.2020, legges ut til offentlig
ettersyn og sendes på offentlig høring i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap.
10.
Forslag til planstrategi gir en oversikt over de viktigste planoppgaver Oppdal kommune ønsker å
arbeide med i kommunestyreperioden.
Det skal utarbeides en oversikt over alle kommunale planer innen ulike arbeidsområder, som legges ut
på kommunens hjemmeside. Oversikten skal oppdateres fortløpende når nye planer vedtas.
Tillegg i oversikt over planoppgaver i kommunestyreperioden (ny plan):
Plan for samspill og samarbeid mellom frivillighet og kommunal sektor

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2020

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding tiltres enst.

Innstillingen blir som følger:
Formannskapet rår kommunestyret til å vedta følgende:
Forslag til planstrategi for Oppdal kommune 2020-2023 datert 10.01.2020, legges ut til offentlig
ettersyn og sendes på offentlig høring i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap.
10.

Forslag til planstrategi gir en oversikt over de viktigste planoppgaver Oppdal kommune ønsker å
arbeide med i kommunestyreperioden.

Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet rår kommunestyret til å vedta følgende:
Forslag til planstrategi for Oppdal kommune 2020-2023 datert 10.01.2020, legges ut til offentlig
ettersyn og sendes på offentlig høring i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap.
10.
Forslag til planstrategi gir en oversikt over de viktigste planoppgaver Oppdal kommune ønsker å
arbeide med i kommunestyreperioden.

