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Forord 

 

Planprogrammet er hjemlet i plan og bygningslovens (pbl) § 4-1, som sier at for alle 

regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, skal det som ledd i varslingen av planoppstart utarbeides et planprogram 

som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 

planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for medvirkning, spesielt i 

forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og 

behovet for utredninger. Videre hjemles planprogrammet for kommuneplanprosessen i pbl § 

11-13. Her står det at «for kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-

1. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 

samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig 

gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker». 

 

Forskrift om konsekvensutredninger etter pbl § 6 Plan- eller utredningsprogram og § 7 

Høring, behandling og fastsetting av program, gir også juridiske og innholdsmessige rammer 

for planprogrammet. 

 

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel er inndelt i tre deler. Del 1 gjør rede for 

hvilke rammer og retningslinjer som gjelder for planarbeidet. Del 2 drøfter utviklingstrekk og 

sentrale utfordringer som skal legges til grunn for planleggingen. Del 3 beskriver 

planprosessen. 

 

Formålet med planarbeidet, er å belyse kommunens samfunnsmessige hovedutfordringer de 

neste årene. Samtidig skal kommuneplanen være et retningsgivende styringsverktøy, både 

for kommunens politikere og for administrasjonen. Samfunnsdelen av kommuneplanen skal 

ta stilling til hvilke langsiktige utfordringer, mål og strategier som finnes for 

kommunesamfunnet som helhet, og for kommunen som organisasjon.  
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Del 1 

1. Rammer og retningslinjer for planarbeidet 

1.1 Planens geografiske avgrensning 

Kommuneplanen dekker hele Nord-Fron kommune sitt areal, totalt 1141km2. 

1.2 Nasjonale forventninger 

Plan- og bygningslovens § 6-1 sier noe om nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging: «For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et 

dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal 

følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking.» 

 

Dette innebærer at de nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye 

fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og 

planer, samtidig som de nasjonale forventningene også skal legges til grunn for statlige 

myndigheters medvirkning i planleggingen. De nasjonale forventningene samler mål, 

oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene 

legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. Forventningsdokumentet, som 

sist ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, er retningsgivende for planleggingen 

blant anna på kommunalt nivå, og kommunen har ansvar for å finne helhetlige løsninger, der 

lokale forhold og lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, sammen med nasjonale og 

viktige regionale interesser. 

 

I gjeldende nasjonale forventninger, er det særlige forventninger knyttet opp mot følgende: 

 Gode og effektive planprosesser. 

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for planlegging av bolig, næring og 

samferdsel. Samtidig styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Dette 

betyr at fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og 

viktige regionale interesser. Gjennom bedre samarbeid og effektivisering av 

planarbeidet er det mulig å korte ned tidsbruken, samtidig som viktige hensyn og 

kvalitetskrav ivaretas. For å sikre raskere prosesser og redusere konflikter, 

gjennomfører regjeringen forsøk der fylkesmennene i tolv fylker (inkludert Oppland) 

har fått økt ansvar for samordning av statlige innsigelser. Regjeringen gjør også 

forenklinger i plan- og bygningsloven og tilrettelegger for økt bruk av IKT, og forventer 

at fylkeskommunene og kommunene tar i bruk mulighetene dette gir. 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. 

For å hindre alvorlige klimaendringer, må vi i årene som kommer forberede oss på en 

langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Dette krever at vi tar i bruk sterkere 

virkemidler enn vi har gjort til nå, og at vi sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal- og 

samfunnsutviklingen. Samtidig blir det viktig å legge til rette for økt verdiskapning og 

næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. Regjeringen vil 

fremheve kommunenes og fylkeskommunenes sentrale roller som utviklingsaktør og 

planmyndighet i arbeidet for et sikkert, vekstkraftig og miljø- og klimavennlig samfunn. 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Boligveksten i byene og tettstedene fører til press på arealer og infrastruktur, og gir 

utfordringer for trafikkavvikling, helse og miljø. Samtidig gir veksten muligheter til å 
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finne nye løsninger for byutvikling, næringsutvikling og transport. Regjeringen er 

opptatt av et godt samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få ned 

klimagassutslippene, og å skape velfungerende byer og tettsteder for næringsliv og 

befolkning. God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et 

miljøvennlig transportsystem, tilstrekkelig boligbygging, sunne og trygge omgivelser 

og gode levekår for alle. 

1.3 Nasjonale føringer 

- Plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71) 

- Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (FOR-

2014-12-19-1726) 

- Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister 

(FOR-2009-06-26-861) 

- Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) 

- Mineralloven (LOV-2009-06-19-101) 

- Jordlova (LOV-1995-05-12-23) 

- Folkehelseloven (LOV-2011-06-24-29) 

- Drikkevannsforskriften (FOR-2001-12-04) 

 

I tillegg legges relevante Stortingsmeldinger, statlige og rikspolitiske retningslinjer og 

veiledere til grunn for arbeidet med kommuneplanen. 

1.4 Regionale og kommunale føringer og grunnlagsdokument 

- Regional planstrategi for Oppland 

- Regionalplan for Rondane-Sølnkletten 

- Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 

- Kommunebilde for Nord-Fron 2015 fra Fylkesmannen i Oppland 

- Boligundersøkelsen for Oppland (2014) 

- Planstrategi for Nord-Fron kommune 2016 – 2019 

- Kommunale beredskapsplaner og ROS-analyser 

- Beitebruksplan for Nord-Fron 

- Skogbruksplan for Nord-Fron 

- Klima- og energiplan for Nord-Fron 

- Strategidokument for Vinstra 2046 

 

I tillegg vil andre relevante planer, strategier, føringer og statistikk fra regionale  og 

kommunale myndigheter legges til grunn for arbeidet med kommuneplanen. 

 

Del 2 

2. Hovedmomenter i planarbeidet 

2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel for Nord-Fron kommune ble sist vedtatt 27.10.2009 i K-sak 

49/09, og er gjeldende for perioden 2010 - 2021. Forutsetningene som lå til grunn for den 
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forrige samfunnsdelen er vesentlig endret, og det er behov for en full revidering av 

samfunnsdelen nå. Formålet med revisjonen er å finne fram til nye mål for kommunen og 

strategier for hvordan vi når disse målene, sett i et langsiktig perspektiv på minimum 12 år. 

 

Samfunnsdelen er kommunens øverste styringsdokument, og tar stilling til langsiktige 

utfordringer, mål og strategier. Dokumentet skal vise kommunens prioriterte 

satsningsområder med tilhørende mål, samt hvordan kommunen skal forholde seg til 

kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Retningslinjer og pålegg fra 

statlige og nasjonale myndigheter skal legges til grunn for arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

2.2 Utviklingstrekk og sentrale utfordringer 

Samfunnsdelen vil ta for seg utviklingstrekk og følgende sentrale utfordringer for Nord-Fron 

kommune som samfunn og organisasjon. Mål og prioritering av satsingsområde i den nye 

samfunnsdelen bør bygge på resultatene fra dette kunnskapsgrunnlaget: 

Befolkningsutvikling og bosetting 

Folketallet i Nord-Fron per 1.1.2016 var 5741. Utviklinga viser en jevn nedgang (SSB), fordi 

flytteoverskuddet ikke klarer å veie opp for fødselsunderskuddet.  

 

Nord-Fron har en stor andel eldre befolkning. Det er en stor overvekt av kvinner i den eldste 

aldersgruppen, og til dels stort kvinneunderskudd i den fertile aldersgruppen. Totalt er 

nedgangen av personer mellom 20-39 år på 30% de siste 15 årene.  

Kommunen har et positivt flytteoverskudd, noe som skyldes økt innvandring av flyktninger og 

arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene (Østlandsforskning 2015). 

 

Framskrivninger viser at det fortsatt er forventet reduksjon i folketallet fram mot 2040.Det 

forventes at personer i yrkesaktiv alder i forhold til andelen eldre over 67 år vil minke, og på 

sikt gi utfordringer knyttet til økt behov for helse- og omsorgstjenester, i tillegg til å utfordre 

videreført finansiering av dagens velferdsordninger. Færre yrkesaktive vil gi mindre 

verdiskapning, mens færre i reproduktiv alder vil gi færre barn og unge, som igjen gir 

konsekvenser for framtidige barnehage- og skoletjenester. Med bakgrunn i dette, er Nord-

Fron avhengig av økt innflytting for å unngå framtidig befolkningsnedgang, og for å klare å 

opprettholde gode tjenester, særlig innenfor helse- og omsorgssektoren. Særlig viktig er det 

at yngre yrkesaktive, som også er reproduktive, flytter til kommunen. 

 

Utviklingen de siste årene viser at vi tar i mot flere flyktninger, inkludert enslige mindreårige. 

Kommunen må ta høyde for at det blir flere som skal bosettes, også i framtida. Vi får flere 

medmennesker som trenger bolig, skolegang, helsetjenester og arbeid, noe som krever god 

integrering og inkludering. Innvandring fra de yngste EU-landene står for den største andelen 

tilflytting fra utlandet. 

 

Befolkningen i Nord-Fron bor i stor grad i eneboliger, hele 80% av husstandene er definert 

som eneboliger. Over 20% av disse oppgir at de ønsker å bo i sentrumsnære leiligheter 

dersom de skulle flytte (folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2014 og boligundersøkelsen 

2015). Forventet boligbehov basert på middels vekst framover er 13 nye boliger 

(boligundersøkelsen 2015). 
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Ca 60% av befolkningen i Nord-Fron bor i by eller tettsted. Vinstra har hatt en økning i 

innbyggertallet siden 2000, mens Kvam i samme periode har hatt en liten nedgang. Skåbu 

og Kvikne er i statistikken ikke regnet som tettsteder, og har fra 2000-2015 hatt en nedgang i 

folketallet på 16% (Østlandsforskning 2015). Dette viser en sentraliseringstendens også 

lokalt. 

Oppvekst, levekår, folkehelse 

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Statistikken viser at 

andelen av barn i husholdninger med lav inntekt har økt fra 9-14% de siste årene. I 

levekårsundersøkelsen er det likevel 96% som oppgir at de har romslig økonomi i forhold til 

barna. De som har størst utfordringer, er personer med lav utdanning og lav inntekt. 

 

Fullføringsgraden etter vgd skole i Nord-Fron etter 5 år er 65% (2009-kullet) (fylkesstatistikk 

2015, SSB). Det er sammensatte årsaker til at ungdom ikke fullfører vdg. Sosiale forhold og 

psykisk helse spiller inn. Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for å fullføre 

videregående opplæring. En må derfor se hele utdanningsløpet under ett for å minske 

frafallet. Det er også et fellestrekk for Midt-Gudbrandsdalen, at mange elever får tilbud om 

jobb etter endt VG2, og derfor velger å utsette det å ta fagprøve.  

 

Nord-Fron ligger godt under lands- og fylkesgjennomsnittet når det gjelder andel av 

befolkningen med høyere utdanning. Årsaken kan være at vi har en høy andel som er 

sysselsatt i primærnæringene, der man tradisjonelt ikke har tatt høyere utdanning. Her som 

ellers i landet, har vi en større andel kvinner enn menn med høyere utdanning. Forskning 

viser også at lengden på utdanningen henger sammen med nivået på utdanningen hos 

foreldrene. Trenden er likevel den at det er flere nå enn tidligere som tar utdanning ut over 

videregående skole. 

 

Andelen unge sosialhjelpsmottagere (av 18-24 åringer) har økt fra 4,6% i 2005 til 9,8% i 

2015. Dette er godt over gjennomsnittet både på landsbasis og sett i forhold til 

nabokommuner. 

 

Utviklingen de siste årene viser en samla nedgang i antall barnevernssaker i Nord-Fron 

(årsrapport 2015). 

 

Levekårsundersøkelsen fra 2014 viser at trivselen er svært god i Midt-Gudbrandsdalen (over 

90% oppgir at de trives godt). Det kommer fram at de fleste er ganske fornøyde med både 

det sosiale miljøet og de fysiske omgivelsene. 

Ung data-undersøkelsen fra  2016 viser at 14 % av elevene på ungdomstrinnet i Nord-Fron 

har opplevd mobbing minst hver 14. dag. Dette er høyt ift andre kommuner og 

landsgjennomsnittet. 

 
Arbeid, næring og kompetanse. 
Pr november 2015 var andelen arbeidsløse på 2,0%, noe som er noe lavere enn 

landsgjennomsnittet. Det er fra nasjonalt nivå forventninger om økt arbeidsløshet i tida 

framover. 

 

Det forventes at kunnskap og kompetanse blir stadig mer etterspurt i tida framover. 

Rekrutteringsmulighetene til næringslivet vil dermed i sterkere grad kunne påvirke hvor 
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næring blir lokalisert og utviklet. Å skape arbeidsplasser som sikrer mangfold, fleksibilitet og 

inkludering er viktig. Attraktive arbeidsplasser for alle utdanningsnivåer og arbeid er viktig for 

å hindre fraflytting, og også for å skape økt tilflytting. Nord-Fron har de siste 15 årene hatt en 

svakt redusert sysselsetting. Det har vært vekst innenfor bygg- og anleggsnæringen, helse- 

og sosialtjenester og i offentlig administrasjon. Store bygge- og anleggsprosjekt knyttet til ny 

E6, flomtiltak, utbygging av Vinstra vdg skole og kommunale utbyggingsprosjekter, har i stor 

grad bidratt til veksten innen bygg- og anlegg. Det kan derfor forventes en nedgang i denne 

bransjen når disse prosjektene er ferdige. Den største nedgangen i sysselsettingen finner vi 

innenfor varehandel, industri og informasjon/kommunikasjon, samt innen primærnæringene 

der utviklingen går mot færre og større driftsenheter. Med de pågående og kommende 

etableringene i Vinstra Vest, er det forventet en økning i sysselsettingen innenfor varehandel. 

 

Landbruket i Nord-Fron har stor betydning, først og fremst for matproduksjonen, men også 

for bosetting, kulturlandskapet og for andre næringer. Det blir derfor viktig å møte 

utfordringene med hensyn til sysselsetting, ny teknologi, det grønne skiftet og kompetanse. 

 

Det er ca 1000 som pendler ut fra kommunen, og 800 som pendler inn. Nord-Fron har størst 

interaksjon med Sør-Fron, Ringebu og Sel (Østlandsforskning 2015). 

 

Nord-Fron er en stor hyttekommune, og fra 2000 til 2016 har antall fritidsboliger økt fra 1847 

til 2364 (SSB). De fleste nye hytter i dag bygges som høystandardhytter, og vi ser også den 

tendensen at flere eldre hytter oppgraderes med strøm, vann- og kloakk og helårsveg. Det 

ligger derfor til rette for en økt bruk av hyttene, noe som igjen bidrar til økt omsetting for lokalt 

næringsliv. Samtidig kan denne trenden på sikt utfordre kapasiteten på kommunale tjenester. 

By- og tettstedsutvikling og samferdsel 

Kompakte, trivelige og levende by- og tettstedsmiljøer med aktivitet er vesentlig for at folk 

skal trives og for at besøkende vil stoppe. Vinstra og Kvam blir utfordret, men gis også nye 

muligheter gjennom at E6 blir flyttet ut fra sentrumsområdene. Utfordringen kommer i stor 

grad for eksisterende næringsliv som har E6-relaterte besøkende. Mulighetene ligger i at en 

kan legge til rette for flere sentrumsnære og sentralt beliggende boliger, samt legge til rette 

for mer trafikksikre forhold for myke trafikanter. 

 

For Vinstra er det også en utfordring at sentrum er langt og utflytende, med spredte 

sentrumsaktiviteter og boligfelt i randsona som gir mye bruk av bil. Vinstra fikk bystatus i 

2013, og prosjektet «Vinstra 2046» er et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Fron kommune, 

Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oppland, som skal resultere 

i et strategidokument som grunnlag for videre planlegging og utvikling av Vinstra. 

 

Ny E6 vil gi konsekvenser i form av bomutgifter for de som pendler til og fra kommunen, og 

det forventes en økning i bruken av kollektivtrafikk. Det vil utløse et behov for et vesentlig 

bedret kollektivtilbud, særlig på strekningen Lillehammer – Sel. Folkehelse- og 

levekårsundersøkelsen fra 2014 viser at folk i Midt-Gudbrandsdalen ikke er fornøyd med 

dagens kollektivtilbud. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kommunen har etter flommene i 2011 og 2013 har økt fokus på samfunnssikkerhet og 

beredskap. Forebygging gjennom god planlegging er essensielt, i tillegg til å ha oppdaterte 
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beredskapsplaner til enhver tid. På bakgrunn av tidligere hendelser og klimaframskrivninger 

som sier at vi høyst sannsynlig får mer nedbør i tida framover, må kommunen ha økt fokus 

på håndtering av overvann i sentrumsområdene og ved nye utbyggingstiltak. Enkelte 

områder er også avhengige av at det gjøres flomforebyggende tiltak, for at de skal kunne 

utvikles videre. 

Kommuneorganisasjon, økonomi 

Driftsresultatet for 2015 viser et overskudd på 8, 9 mill. kr og utgjør 4,9 % av driftsinntektene, 

mot 1,1 % i 2014 og 2,9 % i 2013. Lånegjelda har økt fra  280 mill. kr. i 2011 til 427 mill. kr. i 

2015. I økonomiplan for 2016-2019 er det lagt opp til en økning av lånegjelda til 500 mill. kr. i 

2019. Kommunen har høye driftsutgifter, samtidig speiler dette et høyt inntektsgrunnlag som 

gir handlingsrom (Årsrapport 2015). Ressursbruken kommer av prioriteringer av de store 

tjenesteområdene skole, barnehage og omsorg over mange år. Økt utvikling av 

tjenestetilbudet over tid vil være vanskelig, dersom det ikke skal skje større omprioriteringer 

mellom områder der kommunen bruker store ressurser i dag. 

 

Sykefraværsprosenten blant egne ansatte var i 2015 på 6,4 %. Dette er det laveste siden 

2006. Det er fortsatt stor variasjon mellom tjenesteområdene, og det må fortsatt jobbes 

kontinuerlig og systematisk med sykefraværsoppfølgingen. 

 

Del 3 

3. Vurderinger og utredningsbehov 

3.1 Utredningsbehov 

Kunnskapsgrunnlaget for samfunnsdelen vil i all hovedsak bygge på eksisterende statistikk 

og utredninger. Innspill gjennom medvirkningsprosesser vil også legges til grunn i det videre 

arbeidet 

4. Planprosessen 

4.1 Medvirkning 

Kommuneplanen har stor betydning både for kommunens innbyggere, og for lokalt, regionalt 

og sentralt forvaltningssystem. Dette gjør at en god planprosess er avgjørende for at planen 

skal ha legitimitet i alle grupper. 

 

Forslag til samfunnsdel av kommuneplanen utarbeides av kommunens administrasjon. Areal 

og næring har det daglige ansvaret og forbereder den politiske behandlingen i nært 

samarbeid med rådmannsledelsen og andre aktuelle virksomhetsområder. Kommunestyret 

er vedtaksorgan for planprogrammet og den endelige kommuneplanen med bestemmelser 

og konsekvensutredninger. 

 

Kapittel 5 i plan- og bygningsloven setter krav om medvirkning i planleggingen, både generelt 

for innbyggerne i kommunen, for særskilte grupper av befolkningen, for private og offentlige 
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organisasjoner og for lokale, regionale og statlige myndigheter. I begrepet medvirkning ligger 

det også, at planmaterialet skal være tilgjengelig og forståelig. 

Medvirkningsprosessene vil veksle mellom åpne folkemøter og lukkede fora, som egne 

møter med representanter for særskilte grupper av befolkningen som eldreråd, råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd. Mot de regionale og statlige 

myndighetene vil mye av medvirkningsprosessen finne sted via regionalt planforum, samt 

merknader i forbindelse med høringer. 

 

4.2 Framdriftsplan for arbeidet 

 

19.10.2015 Evaluering av gjeldende kommuneplan i KOM-sak 106/15 
6.9.2016 Kommunal planstrategi for 2016-2020 vedtatt i KOM-sak 86/16 

 
16.9.2016 Oppstartsmøte FS + PU 

 
Oktober 2016 
 
 
 
18.10.2016 
 
 
27.10.2016 
 
 

 
Administrasjonen utarbeider forslag til planprogram for 
samfunnsdelen 
 
Planutvalget 1. gangsbehandler forslag til planprogram for 
samfunnsdelen  
 
Annonsering av planstart for samfunnsdelen + offentlig ettersyn 
av planprogram for samfunnsdelen. 

November 2016 Jobbe med utredninger og forslag til samfunnsdelen 
 

Desember 2016 
 
09.12.2016 
 

Jobbe med utredninger og forslag til samfunnsdelen 
 
Merknadsfrist for oppstartsvarsel + planprogram  
 

Januar 2017 
 
17.1.2017 
 
 
 
24.1.2017 
 

 
 
Planprogram for samfunnsdelen til 2. gangsbehandling i PU 
 
Jobbe med utredninger og forslag til samfunnsdelen 
 
Regionalt planforum på Lhmr – drøfte samfunnsdelen 
 

Februar 2017 
 
14.2.2017 
 
 
 
 
 
23.2.2017 

 
 
Planprogram for samfunnsdelen til sluttbehandling i KOM, jfr pbl 
§ 11-13, 2. ledd 
 
Utarbeide forslag til planprogram for arealdelen, legge inn 
arealpolitiske føringer fra samfunnsdelen.  
 
Felles arbeidsmøte FS + PU 
 

Mars 2017 
 
7.3.2017 

 
 
Forslag til samfunnsdel opp til 1. gangsbehandling i planutvalget 
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7.3.2017 

– høring i minimum 6 uker.  
 
Forslag til planprogram for arealdelen skal opp til 1. 
gangsbehandling i PU, før offentlig ettersyn og varsel om 
oppstart av plan – minst 6 ukers høringsfrist. 
 
Gjennomgang av innkomne merknader til arealdelen, 
konsekvensutredning og forslag til arealdel 
 

April 2017 
 
 
12.4.2017 
 
 
25.4.2017 
 
26.4.2017 
 

Gjennomgang av innkomne merknader til arealdelen, 
konsekvensutredning og forslag til arealdel 
 
Folkemøte på Kvamsfjellet kl 1000 – 1200 og i Skåbu kl 1500 – 
1700 
 
Folkemøte/kafemøte om kommuneplanen Vinstra eller Kvam 
 
Folkemøte/kafemøte om kommuneplanen Vinstra eller Kvam 

Mai 2017 
 
16.5.2017 
 
 
16.5.2017 

 
 
2. gangsbehandling av samfunnsdelen i planutvalget.   
Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen  
 
Endeling behandling av planprogram for arealdelen i PU  
 
Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen  
 

Juni 2017 
 
20.6.2017 
 
 
20.6.2017 

 
 
Sluttbehandling av samfunnsdelen i kommunestyret. 
Kunngjøre planvedtaket 
 
Endeling behandling av planprogram for arealdelen i KOM  
 
Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen  
 

August 2017 Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen  
 

September 2017 Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen  
 
Regionalt planforum på Lhmr – drøfte arealdelen. 
 

Oktober 2017 Arealdelen opp til 1. gangsbehandling i PU  
Høring i minimum 6 uker 
 

Desember 2017 Revidere og justere forslag til ny arealdel etter høring 
 

Januar 2017 Revidere og justere forslag til ny arealdel etter høring 
 

Februar 2018 Arealdelen opp til 2. gangsbehandling i PU 
Høring i minimum 6 uker 
 

April 2018 Revidere og justere forslag til ny arealdel etter høring 
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Mai 2018 Revidere og justere forslag til ny arealdel etter høring 
 

Juni 2018 Arealdelen opp til 3. gangsbehandling i PU og sluttbehandling i 
KOM. 
Kunngjøre planvedtaket 
 

 


