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Melding om vedtak 
 

Vår ref Deres ref Saksbehandler Dato 
2021/177-2  Bernhard Svendsgard 21.02.2021 

 

Planstrategi 2021-2023 - første gangs behandling 

Kommunestyret i Dovre har vedtatt å legge forslag til planstrategi for Doovre kommune ut til 

offentlig ettersyn. 

Merknader til planstrategien bes være Dovre kommune i hende innen 31.03.2021. 

 

 

Klageadgang: Forvaltningsloven §§ 28 - 34 

 Dette vedtaket kan påklages skriftlig. Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er 
mottatt. Ved behov for råd og veiledning i forbindelse med klagen, kontakt 
kommunen/saksbehandler. 

 

Med hilsen 

 

Bernhard Svendsgard 
Planlegger 
Plan-, næring og utvikling 
 
Dokumentet er elektronisk og sendes uten signatur. 

 

 



 

 

 

Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2021/177-1 

Saksbehandler: Bernhard Svendsgard 

 

Sakens gang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

2021/4 08.02.2021 Kommunestyret 

 

Planstrategi 2021-2023 - første gangs behandling 

Vedlegg 

1 Planstrategi 2020-2023 første gangs behandling 

  

 

Saksutredning: 

Forslag til kommunal planstrategi 2021-2023 legges fram for politisk behandling med hjemmel i Plan 

og bygningsloven §10-1. Kommunestyret skal legge forslaget til planstrategi ut til offentlig ettersyn. 

Planstrategien skal være et hjelpemiddel for kommunestyret i planprioriteringen i valgperioden, og 

på den måten bidra til en forenkling av planverket. Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige 

og regionale organer, samt nabokommuner i arbeidet. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrebehandling og oversendes overordnete myndigheter for 

uttalelse. 

Planstrategien skal i utgangspunktet være et kortfattet dokument. Rådmannen har derfor lagt til 

grunn kommuneplanens samfunnsdel fra 2012 og folkehelseoversikten fra 2020 for arbeidet. Det 

meste av bakgrunnsmateriale og dokumentasjon ligger derfor i disse dokumentene. 

Vurdering: 

Tiltakene i forrige planstrategi er i all hovedsak gjennomført. Rådmannen har derfor lagt til grunn de 

plantiltakene som er skissert i kommuneplanens samfunnsdel og i tillegg lagt til plantiltak som de 

enkelte virksomhetene har fremmet. 

Planstrategien har vært ute i organisasjonen for administrative innspill. Folkehelseoversikten og 

prosessen bak denne er brukt som bakgrunn for mange av plantiltakene. 

Plantiltakene er prioritert etter oppstartstidspunkt. Noen av planene er også pålagt revidering etter 

særskilt lovverk. 



 

 

 

Rådmannens innstilling:  

Kommunestyret vedtar: 

Planstrategi for Dovre kommune 2021-2023 legges ut til offentlig ettersyn. 

Kommunestyrets behandling av sak 4/2021 i møte den 08.02.2021: 

Behandling 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Planstrategi for Dovre kommune 2021-2023 legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 


