Etnedal kommune

Kommunestyret
Møtebok
Møtedato: 22.03.2018
Kl. 09:30 - 14:00
Møtetid:
Møtested: Kommunestyresalen
Følgende medlemmer møtte
Asmund Wold
Linda Mæhlum Robøle
Marie Bjørnødegård
Syver Thon
Toril Grønbrekk
Jon Olav Espeliødegård
Kristen Hagaseth
Øyvind Rust
Marit Slettum
Ola Lunde
Tove Grønbrekk Haugen
Petra Granström
Anders Fauske

Parti
KRF
SP
H
V
AP
SP
AP
H
SP
SP
AP
AP
AP

Forfall meldt fra følgende medl.
Arve Bergsbakken
Mikal Hestekind

Parti
AP
SP

Følgende varamedl. møtte

Parti

Viggo Byfuglien

SP

Andre som møtte:
Kai Egil Bachér på samtlige saker unntatt på sak 15/18

Møteleder:
Fra adm. møtte:

Toril Grønbrekk

Monica Rundhaug på drøftingssaker «digital overføring av
kommunestyremøter» og «bruk av sosiale medier»
Gabi Becker på sak 17/18 Planstrategi 2017-2020
Dagsordenhalvtimen: Syver Thon
Viser til positiv omtale i magasinet «hyttemagasinet», både for
Etnedal og Gamlestølen.
Ber om en orientering om arbeidet med VA-planer i neste
kommunestyremøte
Ber om en orientering om arealdelarbeidet i neste
kommunestyremøte
Spørsmål knyttet til oppfølging av utspillet fra Hamar knyttet til

lokalisering av sykehus, med påfølgende utspill fra andre
kommuner.
Ordfører orienterte om hvordan dette håndteres fra Valdres
Marit Slettum
Viser til tidligere innspill knyttet til vurdering av lobbyist i
Valdresregionen. Slettum spør om status på dette.
Ordfører noterer innspillet
Linda Mæhlum Robøle

Framdrift og orientering fra den enkelte politisk
arbeidsgruppe knyttet til næringsutvikling. Ordfører og
vararordfører avklarer videre prosess.
Utlevert i møtet:
Orientering:

Ordførerens orienteringer
Orientering fra Etnedal Frivilligsentral v/ Kari Skogstad
Ordfører orienterte innledningsvis om søknad fra Etnedal
frivilligsentral om økt tilskudd for 2018, samt ønske om inngåelse
av samarbeidsavtale mellom Etnedal kommune og Etnedal
frivilligsentral. Dette vil bli fremmet som vedtakssak til
kommunestyret.
Kari Skogstad orienterte om aktiviteten i frivillighetssentralen,
samt planer framover.
Lundebrua, fylkestinget har vedtatt tilleggsbevilling slik at
prosjektet er fullfinansiert.
VBR-IKS, ROS-analyse. Denne er under arbeid. Behandles i
styret 04.04.18. ROS-analyse sendes kommuner med for høring
før behandling i reprepresentantskapet.
Rådmannens orienteringer

1. Foreløpig regnskap 2017 v/ Eli Marit Fuglesteg
2. Forespørsel om tomt Etnedal Røde Kors. Det arbeides
med dette, og denne vil evt. bli fremmet som sak til
kommunestyret.
Drøftingssaker:

Digital overføring av kommunestyremøter
Kommunestyret drøftet alternative løsninger for overføring av
kommunestyremøter. Notat fra administrasjonen forelå til møtet
der ulike løsninger skisseres.
Konklusjon:
Kommunestyret ber om en sak knyttet til digital overføring av
kommunestyremøter.
Valdres Radio anses som preferert løsning i første omgang.
Streaming via Facebook og andre løsninger synliggjøres i saken.
Spørsmål knyttet til bruk av talerstol avventes og vurderes
nærmere av kommunestyret i et senere møte.
Bruk av sosiale medier
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Monica Rundhaug orienterte kort om arbeidet med «kjøreregler»
for ansatte i Etnedal kommune.
Konklusjon i drøftingssaken:
Kommunestyret ber ordfører og varaordfører om å utarbeide en
uttalelse på generelt grunnlag for publisering. Denne legges fram
i neste kommunestyremøte til behandling.

Befaring:
Diverse:
Sakliste
Sak nr.
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
19/18

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte
Fastsetting av tilsynsavgift for 2018 - salgssteder for
tobakksvarer og tobakksurrogater
Klage på vedtak i byggesak på gnr. 151, bnr. 153.
Planstrategi 2017 - 2020 - planutkast til høring / offentlig
ettersyn
Samlesak for delegerte saker
Samlesak for referatsaker

Toril Grønbrekk
Ordfører
Kai Egil Bachér
rådmann
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Etnedal kommune
Saksframlegg

Saksnr.
14/18

Mappe:

18/226

ArkivID:

K1 - 033

Saksbehandler:

Marlyn S. Bergeid

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
22.03.2018

Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte
Vedlegg:
27.02.2018

Protokoll - Kommunestyret - 22.02.2018

Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyret 22.03.2018:
Behandling:
På grunn av problemer med web-sak avklarte ordfører gjennomføring av møtet med
kommunestyret. Vedlegg til sak 17/18 Planstrategi ble delt ut i forkant av møtet.

KS- 14/18 Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Protokoll fra kommunestyrets møte 22.02 2018 godkjent.
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Etnedal kommune
Saksframlegg

Saksnr.
15/18

Utvalg
Kommunestyret

Mappe:

17/943

ArkivID:

K2 - U31, K3 - &58

Saksbehandler:

Toril Grønbrekk

Møtedato
22.03.2018

Fastsetting av tilsynsavgift for 2018 - salgssteder for tobakksvarer og
tobakksurrogater
Bakgrunn for saken:
Fra 01.01.18 er ansvaret til tilsyn med registrerte salgssteder for salg av tobakksvarer og
tobakkssurrogater til forbruker lagt til kommunene.
På bakgrunn av dette skal det fastsettes et årlig gebyr for salgsstedene.
Forslag til vedtak:
1. Etnedal kommune utvider avtalen med Securanse AS til også å gjelde tilsyn med av
registrerte salgssteder for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker.
2. Avgiften for 2018 settes til:
Salgssteder
Skjenkesteder
Salgssteder som ikke har bevilling for
salg av alkohol
Midlertidige salgssteder

Kr.2.500,Kr.2.500,Kr.2.500,Kr.1.200,-

Kommunestyret 22.03.2018:
Behandling:
Syver Thon ba om vurdering av sin habilitet knyttet til denne saken.
Syver Thon er eier av Lenningen Fjellstue, som har utsalg av tobakksvarer.
Syver Thon ble ENSTEMMIG erklært inhabil.
KS- 15/18 Vedtak:
1. Etnedal kommune utvider avtalen med Securanse AS til også å gjelde tilsyn med av
registrerte salgssteder for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker.
2. Avgiften for 2018 settes til:
Salgssteder
Skjenkesteder
Salgssteder som ikke har bevilling for
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salg av alkohol
Midlertidige salgssteder

Kr.1.200,-

Saksopplysninger:
Rådmannen er inhabil i saken på bakgrunn av at han er deleier i Joker Etnedal og saken er
er utredet av ordføreren.
Stortinget vedtok 21. juni 2017 forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer
mv. (tobakksalgsforskriften). I h.h.t. forskriftens § 5 skal salgssteder for stedlig salg av
tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker og grossister registreres i et nasjonalt
register.
Det nasjonale registeret skal gi en oversikt over registrerte salgssteder og grossister av
tobakksvarer og tobakkssurrogater. Registeret skal nyttes til å holde oversikt over hvilke
salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
og som det skal føres tilsyn med.
For å sikre at krav etter tobakksskadelovgivningen overholdes, skal salgssteder for
tobakksvarer og tobakkssurrogater føre internkontroll.
I h.h.t. tobakksalgsforskriftens § 14 betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at
salgsstedets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med
krav fastsatt i tobakksskadeloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av denne.
Kommunen har i h.h.t § 16 ansvar for tilsyn med registrerte salgssteder for salg av
tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker.
Hvordan tilsynet skal gjennomføres er omtalt i tobakkssalgsforskriftens §§ 17-22.
Helsedirektoratet påpeker at tilsynet i første omgang er rettet mot salg til mindreårige.
Det skal føres tilsyn med salgsstedene så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal
kontrolleres minst én gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst to ganger så mange tilsyn
som det er salgssteder i kommunen. Kommunen må derfor avgjøre hvordan man ønsker å
følge opp dette tilsynsansvaret i praksis.
Tilsynsmyndigheten kan, i h.h.t § 10 i tobakksskadeloven, kreve en årlig tilsynsavgift fra
salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på kr.4500,-, og fra
midlertidige salgssteder kr.1.200,- til dekning av sine kostnader med med tilsynsoppgaver
etter § 7 første ledd.
Det er pr. i dag 5 utsalgssteder i kommunen; 2 dagligvarebutikker, 1 bensinstasjon, 1
campingplass og 1 utested, som har registrert seg i tobakksregistere. 3 av disse har salgseller skjenkebevilling og betaler kommunalt gebyr for kontroll av disse bevillingene.
Tallet på registrerte salgssteder vil kunne variere.
Vurdering:
Kommunene har også ansvaret for kontroller av salgs- og skjenkebevillinger. Pr. i dag er det
Securanse AS som har kontrakt med alle Valdreskommunene for å gjennomføre slike
kontroller. Det er hensiktsmessig at avtalen vi allerede har med Securanse AS utvides til
også å gjelde kontroll med registrerte salgssteder for salg av tobakksvarer og
tobakkssurrogater til forbruker.
Tilsynsavgiften bør dekke de faktiske kostnadene kommunen har ved utførelsen av
tilsynsoppgavene, både til kontrollselskapet og utgifter i forb. med evt. avviksbehandling.
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Det er mulig å differensiere tilsynsavgiften fra salgssteder og denne kan settes fra kr.0 –
4.500,-.
For midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndighetene kreve en årlig tilsynsavgift på
kr.1.200,-.
For å dekke de faktiske utgiftene til kontroller kan avgiften for 2018 settes til kr.2.500,- for
salgssted, kr.2.500,- for skjenkested og kr.2.500,- for salgssteder som ikke har bevilling for
salg av alkohol.
For midlertidige salgssteder, f.eks. under konserter o.l., settes tilsynsavgiften til kr.1.200,-.
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Etnedal kommune
Saksframlegg

Saksnr.
16/18

Mappe:

18/14

ArkivID:

GBNR - 151/153, K2
- L42

Saksbehandler:

Lisbet Lyckander
Aune

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
22.03.2018

Klage på vedtak i byggesak på gnr. 151, bnr. 153.
Vedlegg:
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018

Søknad om tillatelse til oppføring av hytte på gnr 151 bnr 153.
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Nabovarsel
Situasjonsplan
Tegninger
Situasjonskart
Ansvarsrett, gjennomføringsplan.
Klage på vedtak

Bakgrunn for saken:
Kommunen ga 19.01.2018, sak 009/18, tillatelse til oppføring av hytte på 151/153.
Kommunen har mottatt klage på vedtak i sak 009/18 fra hjemmelshaver på 151/146, som er
nabo til 151/153. Hjemmelshaver på 151/146 hadde nabomerknader til byggesøknaden.
Klagen er mottatt innen fristen.
Klagen gjelder bl.a plassering av bygg på 151/153, reduserte bruksmuligheter på 151/146 og
at beitedyr blir utsatt for fare grunnet bratte skjæringer. Ønsker at tiltaket flyttes ca 2 meter i
sydlig retning.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret kan ikke se at det i klagen har fremkommet nye opplysninger som tilsier at
vedtak i sak 009/18 DEL Rådmannen plan/deling/bygg, tillatelse til oppføring av hytte på
151/153, må endres eller oppheves.
Kommunestyret opprettholder således vedtak fattet i sak 009/18.
Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling.

Kommunestyret 22.03.2018:
Behandling:
ENSTEMMIG vedtatt
KS- 16/18 Vedtak:
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Kommunestyret kan ikke se at det i klagen har fremkommet nye opplysninger som tilsier at
vedtak i sak 009/18 DEL Rådmannen plan/deling/bygg, tillatelse til oppføring av hytte på
151/153, må endres eller oppheves.
Kommunestyret opprettholder således vedtak fattet i sak 009/18.
Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling.

Saksopplysninger:

Kommunens behandling av byggesøknaden:
Behandlet av
Rådmannen plan/deling/bygg

Møtedato
19.01.2018

Mappe
18/14

ArkivID
151/153, L42

JournalID
18/302

Saksnr.
009/18

Saksbehandler
Lisbet Lyckander Aune

Melding om vedtak. Tillatelse til tiltak, oppføring av hytte, på gnr. 151, bnr. 153.
Tiltakshaver: Oppland Bygg & Anlegg AS
Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Nr
3

T
I

Dok.dato
08.01.2018

4

I

16.01.2018

Avsender/Mottaker
Oppland Bygg og Anlegg
AS v/Terje Tomter
Oppland Bygg og Anlegg
v/Terje Tomter

Tittel
Søknad 151/153, nytt skjema
Vedrørende nabomerknader
151/153 og 151/154

Saksopplysninger:
EIENDOM /BYGGESTED:
Gnr. 151, bnr. 153
Nordre Lenningen
Haralie 7
ANSVARLIG
SØKER:
TILTAKSHAVER:

X

KARTREF.:
EUREF89
(N) / (Ø)

PLANSTATUS/REGF.:
Reg.plan, vedtatt av
k.styret 09.12.2009 - sak
57/09.

Oppland Bygg & Anlegg AS, Kyrkjevegen 88, 2890 ETNEDAL
Oppland Bygg & Anlegg AS, Kyrkjevegen 88, 2890 ETNEDAL

RAMMETILLATELSE ETTER SØKNAD (pbl § 20-1, § 20-3, § 21-2)
IGANGSETTINGSTILLATELSE ETTER SØKNAD (pbl § 20-1, § 20-3, § 21-2)
TILLATELSE ETTER ETT-TRINNSBEHANDLING (pbl § 20-1, § 20-3)
TILLATELSE ETTER ETT-TRINNSBEHANDLING (pbl § 20-1, § 20-3, § 21-7, 2.
ledd)

Beskrivelse av tiltaket:
Oppland Bygg & Anlegg søker, jfr. søknad av 04.01.2018, om tillatelse til oppføring av hytte
på gnr. 151, bnr. 153.
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Det er i søknaden, vedl. A-1 og E-2, opplyst at hytta vil få et bruksareal (BRA) på 122 m² og
bebygd areal (BYA) på 152,7 m².
Fremlagte tegninger viser at hytta vil få en mønehøyde på 4,48 meter (regnet fra topp
grunnmur/plate).
Videre viser tegningene at hyttas takvinkel vil bli 25 gr.
Naboforhold og andres kommentarer:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3.
Det har kommet inn merknader fra eier av 151/146 (markert som kulepunkt):
·

1. Synes tiltaket er lagt for langt nord på tomten. Mener tiltaket krever store
terrenginngrep ved denne plasseringen som er på den bratteste delen av tomten.

Svar fra ansvarlig søker:
Hytta er plassert slik grunnet best mulig utsikt, samt at friarealet på tomten for det meste er
på solsiden. Andre hytter er også plassert på denne måten. Forsøker å ta mest mulig hensyn
til alle på feltet.
·

2. Grunnet nær plassering mot tomt 44 (151/146) og terrengets beskaffenhet kan det
være nødvendig med ekstra sikringstiltak for å unngå masseutglidning.

Svar fra ansvarlig søker:
Dette vil bli ivaretatt om det skulle bli aktuelt.
·

3. Ved plassering i den bratteste delen vil også skjæringene føre til skade på buskap
som benytter området til beite sommerstid. Plassering lengre syd (flatere område av
tomten) vil gi mindre terrenginngrep. Mener den valgte plasseringen vanskeliggjør bruk
av den flateste delen av tomt på 151/146, som grenser mot 151/153, for rekreasjon.

Svar fra ansvarlig søker:
Viser til svar gitt i pkt. 1om at hytte på 151/146 også er plassert på denne måten.
·

4. Forventer at tiltakshaver ivaretar hovedutsikt/-retning for 151/146 som er sydover.

Svar fra ansvarlig søker:
Hytte på 151/153 ligger 7,8 meter lavere enn hytte på 151/146. Mener derfor at hensyn til
hovedutsikt er i varetatt.
·

5. Mener en plassering lenger syd, som gir en bedre spredning av hytta, vil øke
kvaliteten på samtlige berørte hytter.

Ansvarlig søker har ikke kommentert det siste punktet, og avslutter med at hytta er plassert
innenfor reguleringsplanens bestemmelser for området.
Kommunen har ikke mottatt merknader etter dette.
PLAN OG NÆRINGS SAMLEDE VURDERING:
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Omsøkte tiltak vurderes å være i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser. Plan og
næring har ingen spesielle merknader/kommentarer til selve tiltaket.

VEDTAK:
I medhold av pbl § 20-1 a gis det tillatelse til oppføring av omsøkt hytte på gnr. 151,
gnr. 153.
Tillatelsen gis for øvrig på følgende BETINGELSER, herunder evt. MERKNADER:
Generelle merknader:
Aktuelle
installasjoner
skal
utføres
i.h.t.
gjeldende
forskriftskrav,
monteringsveiledninger,
produktbeskrivelser
o.l.
Monteringsveiledninger,
produktbeskrivelser o.l. skal foreligge.
Bebyggelsen skal oppføres i tømmer, stavverk eller bindingsverk med brede
overliggere, hjørnemarkeringer og vindskibord. Fasadene skal være av tjærede
eller jordfargede trematerialer i mørke nyanser. Vindskier skal også være i
jordfargede, mørke fargenyanser. Verandaer, balkonger eller terrasser skal være
en naturlig del av bebyggelsen, og skal (herunder rekkverk) utformes så diskret
som mulig. Taktekking skal være takstein, tre, torv eller andre materialer som gir
en mørk og ikke lysreflekterende overflate.
Håndslokkeapparat må minst tilfredsstille effektivitetsklasse 21A etter NS-EN 3-7.
Røykvarsler skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup. I
branncelle med behov for flere røykvarslere, skal varslerne være seriekoblet. I
byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere.

·
·

·
·

Det må sikres at dyr ikke kommer inn under bygningen/bygningskonstruksjoner
(verandaer o.l.) og setter seg fast.
Denne tillatelsen innbefatter ikke innlegging av vann og tilhørende utslipp.
Søknaden om utslippstillatelse behandles som egen sak / etter egen søknad.

·
·

Ansvarsforhold - Ansvarlige foretak, jfr. pbl kap. 22 og 23 m/tilh. forskrifter:
Følgende foretak / personer (gjelder evt. selvbygger) har erklært ansvarsrett:
Foretaket Oppland Bygg & Anlegg AS org.nr. 857 171 802

·
·

Ansvarlig søker (SØK) for:
·

·

bygninger og anlegg, tiltaksklasse 1.

Ansvarlig for prosjektering (PRO) av:
·

·

*

Prosjektering av bygg og anlegg, tiltaksklasse 1

Ansvarlig for utførelse (UTF) av:

Side 11 av 17

Utførelse av bygg og anlegg, tiltaksklasse 1

·

Dette i samsvar med erklæring om ansvarsrett av 04.01.2018 - vedl. G-1.
*) S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = personlig godkjenning/selvbygger

Beliggenhet og høydeplassering:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 29-4 godkjennes følgende plassering av
tiltaket:
· I horisontalplanet skal tiltaket plasseres som vist i fremlagt situasjonsplan av
07.12.2017, vedl. D-1 til 4.
· Byggets høydeplassering - definert som topp grunnmur opplyses til 1031 moh.
Dette med følgende plasseringstoleranser:
·
·

Horisontal toleransegrense: 50 cm
Vertikal toleransegrense: 50 cm

·

Gjennomsnittlig høyde på veranda eller terrasse skal ikke overstige 0,6 meter
over planert terreng.
Gjennomsnittlig synlig grunnmurshøyde ved ferdig planert terreng skal ikke
overstige 0,6 meter.

·

Tiltaket krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal
gjennomføres av kvalifisert foretak/personell.
Kontroll - Ferdigstillelse:
Dokumentasjon for beliggenhets- og plasseringskontroll, skal fremlegges/sendes inn
når arbeidene er avsluttet, d.v.s. i forbindelse med søknad om
brukstillatelse/ferdigattest.
"I medhold av matrikkelforskriften § 57 skal bygning merkes med tildelt adressenummer, og
merking skal være satt opp før bygning kan tas i bruk."
Tildelt adresse er: Haralie 7.
Gebyr:
Gebyr beregnes etter gjeldende regulativ.
Tiltakshaver vil bli belastet gebyret. Faktura blir sendt i egen forsendelse.
Gebyrregulativet finnes på kommunens hjemmeside: http://www.etnedal.kommune.no.
I kommunene i Valdres er det lovpålagt kommunal renovasjon for alle boliger og
fritidsboliger, i henhold til gjeldende Forskrift for husholdningsavfall og slam. Dette
innebærer blant annet at for nye boliger og hytter, blir renovasjonsgebyr ilagt fra og
med 1.januar året etter at tillatelse til oppføring av bygget er gitt.
Klageadgang:
Vedtaket er fattet i medhold av delegasjonsreglementet, og kan påklages.
1.
2.
3.
4.

Er tiltaket ikke satt igang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr. pbl § 21-9, 1. ledd.
Det må utføres nødvendig kvalitetssikring og kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i medhold av
plan- og bygningsloven.
Tiltaket skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og
erklæring om ferdigstillelse, jfr. pbl. § 21-10.
Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den opprinnelige og nye
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5.

tiltakshaveren. Det samme gjelder ved eierskifte, jfr. pbl § 23-2.
Bygningen / tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.

Rett utskrift
Dato:

19.01.2018

Kopi sendt til:

Oppland Bygg og Anlegg AS
Siri H. Galtestad og Stein Håvard Auno

Vurdering/kommunens behandling av klagen:
Omsøkte tiltak vurderes å være i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser.
Når det gjelder punktet om at beitedyr vil bli utsatt for fare, anser ikke landbruksmyndigheten
at skjæring vist på kart vedlagt byggesøknaden utgjør noen vesentlig fare.
Byggesøknaden, inkl. nabomerknader, og klagen er i sin helhet vedlagt saken.
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Etnedal kommune
Saksframlegg

Saksnr.
17/18

Utvalg
Kommunestyret

Mappe:

17/838

ArkivID:

K1 - 140

Saksbehandler:

Gabi Becker

Møtedato
22.03.2018

Planstrategi 2017 - 2020 - planutkast til høring / offentlig ettersyn
Vedlegg:
15.03.2018

Kommunal planstrategi 2017-20

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode utarbeide og vedta en
kommunal planstrategi.
Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å sende framlagte forslag til planstrategi for Etnedal
kommune 2017 - 2020 ut på høring/offentlig ettersyn.
Kommunestyret 22.03.2018:
Behandling:
ENSTEMMIG vedtatt
KS- 17/18 Vedtak:

Kommunestyret vedtar å sende framlagte forslag til planstrategi for Etnedal
kommune 2017 - 2020 ut på høring/offentlig ettersyn.
Saksopplysninger:

Planstrategi er en strategisk overveielse av hvilke planer og utredninger
kommunestyret vil ha for å møte kommunens utfordringer. Den er således ingen
plan, men et verktøy for prioritering av planoppgaver. Arbeidet med planstrategi er
hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunestyret vedtok i møte 14.09.2017
(sak 070/17) at administrasjonen utarbeider forslag til planstrategi for Etnedal
kommune 2017 – 2020.
Vurdering:

Forslag til planstrategi for Etnedal kommune 2017 - 2020 er nå utarbeidet. I henhold
til plan- og bygningsloven § 10-1, andre ledd, skal forslag til vedtak i kommunestyret
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
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Etnedal kommune
Saksframlegg

Saksnr.
18/18

Utvalg
Kommunestyret

Mappe:

18/226

ArkivID:

K1 - 033

Saksbehandler:

Marlyn S. Bergeid

Møtedato
22.03.2018

Samlesak for delegerte saker

Delegerte saker tas til etteretning.
Kommunestyret 22.03.2018:
Behandling:
ENSTEMMIG vedtatt
KS- 18/18 Vedtak:
Delegerte saker tas til etteretning.
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Etnedal kommune
Saksframlegg

Saksnr.
19/18

Utvalg
Kommunestyret

Mappe:

18/226

ArkivID:

K1 - 033

Saksbehandler:

Marlyn S. Bergeid

Møtedato
22.03.2018

Samlesak for referatsaker

Referatsaker tas til etterretning.
Kommunestyret 22.03.2018:
Behandling:
ENSTEMMIG vedtatt
KS- 19/18 Vedtak:
Referatsaker tas til etterretning.

Side 17 av 17

