
Os kommune 

 Varsel om oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens 

arealdel og offentlig ettersyn av planprogram 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11.12 og 11.13 og forskrift om konsekvensutredninger varsles 

oppstart av kommuneplanens arealdel og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019 vedtok kommunestyret i Os kommune i desember 

2018, sak 55/18, at det skulle settes av midler i 2019 til å starte opp et planarbeid med en kommunedelplan 

for seterområder.  

Etter veiledning i regionalt planforum i oppstartsfasen til kommunedelplanen, ble kommunen rådet til å starte 

en revisjon av kommuneplanens arealdel med begrensete revisjonstema i stedet. 

Det varsles nå oppstart av dette arbeidet samtidig som forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 

Høringsversjonen av planprogrammet ble behandlet i sak 05.12.2019, der formannskapet vedtok å legge 

planprogrammet ut på offentlig ettersyn. 

Det er kun utvalgte tema som er gjenstand for revisjon av arealdelen. Disse er fritidsbebyggelse og 

seterområder og næring. Innspill som omfatter annen arealbruk vil ikke bli vurdert i pågående revisjon av 

kommuneplanen. 

 

Planprogram til offentlig ettersyn 

Planprogrammet skal beskrive målet med planen, hvilke temaer som skal vektlegges og hvordan arbeidet 

med planen er tenkt gjennomført. 

Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 18.12 2019 – 07.02.2020 på kommunehuset 

på Os, samt på kommunens hjemmeside, www.os.kommune.no 

Uttalelser og merknader til planprogrammet merkes «KPA Os - planprogram» og sendes pr. e-post til 

postmottak@os.kommune.no eller pr. post til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen. 

 

 

Varsel om oppstart – revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser legger føringer for fremtidig disponering, bruk og 

vern av arealer i Os kommune. Offentlige instanser, private aktører samt lag og foreninger, inviteres med 

dette til å komme med innspill til planprosessen.  

Innspill og forslag til planarbeidet merkes «KPA Os - forslag» og sendes pr. e-post til 

postmottak@os.kommune.no eller pr. post til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen. 

Forslagstillere oppfordres til å sette seg inn i planprogrammet med kriterier for hvilke innspill som ønskes og 

innspillenes innhold (side 10, punkt 4.1). Planprogrammet viser også hvilke kriterier for siling og 

konsekvensutredning som legges til grunn for framtidig arealbruk (side 16, punkt 6.5.1). Planprogrammet vil 

være tilgjengelig på kommunehuset og på kommunens hjemmeside. 
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Informasjonsmøter 

Det vil bli avholdt tre informasjonsmøter: 

• Tufsingdal samfunnshus den 14.01.2019 

• Dalsbygda samfunnshus den 15.01.2019 

• Fensal, Os samfunnshus den 21.01.2019 

 

Frist 

Eventuelle merknader / uttalelser til planprogrammet og varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet, og 

innspill til framtidig arealbruk skal være mottatt eller poststemplet senest 07.02.2020. 

Med vennlig hilsen 
Os kommune 

Runa Finborud 

ordfører 


