
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Revisjon av kommuneplan i Os kommune 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum)  
 

24.august 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Os kommune 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

ieva.hicks@os.kommune.no 
marit.gilleberg@os.kommune.no 
 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Revisjon av kommuneplanens arealdel i Os 
kommune 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

1.Må oppdateres i forhold til gjeldende lovverk 
2.Kartlegge setrer og utarbeide retningslinjer for 
disse  
3.Tilrettelegge for et nytt næringsområde 

 

Skjema 

• Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante 

vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 

• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til post@innlandetfylke.no. 

 

Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 

 

Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er hensiktsmessig 

for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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4. Tilrettelegge for fritidsbebyggelse i tilknytning 
til eksisterende byggeområder som 

ligger i tilknytning til eksisterende helårsveg 
(vinterbrøytet) og der en kan 

oppnå tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger.  
5. Forenkle saksbehandling i områder 
foreksisterende LNF- spredt bolig- og 
fritidsbebyggelse.   

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

 Planen skal ut på høring 15.september 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

KU viser at det er konflikter i et par planlagte 
utbyggingsområder. 
På Røste næringsområde ved RV30 er det konflikt 
med naturmangfold og gammel sti. 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

Vi ønsker innspill til gode og enkle bestemmelser.  Vi 
legger ut få nye utbyggingsområder og har ikke 
utfordringer med å styre utbygging. Vi ønsker 
bestemmelser som står seg godt over år.  

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 
 

1.Innspill til bestemmelser og kart  
Se hva som er gjort så langt i kartet: 
https://kommunekart.com/klient/os/revisjon 
Her ser dere oversikt over nye utbyggingsområder 
og temakart.  
 
2.Se og vurder retningslinjer for setrer  
3.Innspill til gode bestemmelser for LNF – spredt 
bolig og fritidsbebyggelse.  Utkast til bestemmelser 
blir sendt over 15. august.   
 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Statsforvalter, fylkeskommune – juridisk kompetanse 
som bidrar til å utforme gode og enkle 
bestemmelser. Bestemmelser som blir gode å styre 
etter for byggesaksbehandlere i de kommende 10 år.   

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 
 

 

 

**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 

https://kommunekart.com/klient/os/revisjon

