FRA PLAN TIL GJENNOMFØRING
Plan- og bygningslovssamling – Lillehammer og Gjøvik regionene.
Honne kurs- og konferansesenter, Biri – 9.november 2016.
Eirik Røstadsand, Plan- og miljøvernrådgiver, Vestre Toten kommune.

SAMHANDLING I PLANPROSESSER
Bør vi på nytt se på hvordan kommunene og det
regionale nivå samhandler i plansaker?
 Vår følelse er at vi i stor grad står «foran»
planutarbeidelsene og tilser at de oppfyller lovkrav
og andre overordnede føringer. «Så lenge alt er
med, er det godkjent og alle er fornøyd».
 Bør vi i større grad stille oss «bak», og se hvordan
planen gir seg utslag i lokalsamfunnet? Er vi flinke
nok med planstrategiene?
 Bør vi ha større fokus på situasjonen i de ulike
regionene, og ikke falle i «gjennomsnittsfella»?


FRA BYGD TIL BY - STATUS I VESTRE TOTEN
Vi har turt å være strengere enn våre naboer
 Vi har vært strenge mht. bruk av dispensasjon
 Vi har turt å være lempelige mht. plankrav i
tettstedene
 Vi har snudd en trend
 Beslag av dyrka og dyrkbar jord er redusert – ved
siste K-plan revisjon hadde vi netto frigjøring av
beslaglagt dyrket / dyrkbar jord
 Vi har svakt økende befolkningsutvikling totalt, men
sterk befolkningsvekst i tettstedene og da spesielt
på Raufoss


UTFORDRINGER - SAVN
Fortettingen eskalerer
 Utfordringene med trafikkavvikling øker – det er
behov for store grep og «ny» kompetanse
 Behovet for kollektivtransport øker – når kommer
bussen?
 Glemmer vi helheten når vi fortetter?




Litt nå og litt i neste periode – når går vi på en helhetlig
KU, og er det da allerede for sent?

Vi trenger en veiviser eller et fyrtårn som kan guide
oss inn i den «nye» situasjonen
 Kan vi nå forvente oss ny stimuli / gulerøtter?


KONKLUSJON?
Fortetting er sett på som en del av løsningen på
mange utfordringer for fremtiden, jordvern, klima og
energi, rasjonelt tjenestetilbud….
Samtidig skaper det også en del utfordringer.
Derfor:
 tror vi det er helt nødvendig at kommunene
forskjellsbehandles
 ønsker vi i større grad å bli møtt med våre
utfordringer
 ønsker vi å se på måten vi samhandler med
regionale myndigheter i plansaker

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

