
Framdriftsplan Klinikken – Hov 

 

 

 2018 2019 

 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 

Oppstartsmøte 14.12.2018    

Varsel om oppstart     

Utarbeidelse av 

planmateriale 

    

1.gangs behandling 

i Formannskapet i 

Søndre Land 

kommune 

    

Offentlig ettersyn 

av planforslaget 

    

2.gangs behandling 

i formannskapet i 

Søndre Land 

kommune 

    

Sluttbehandling i 

Kommunestyret i 

Søndre Land 

kommune 

    

 

 

I framdriftsplanen er det tenkt avholdt 2-3 møter med kommunen og 1-2 møter kun med 

oppdragsgiver før innlevering av planmateriale til 1. gangs behandling.  

 

Arealavdelingens vurdering av progresjon i plansaken iht. PBL og interne rutiner i 
kommunen. 
 

1. Oppstartsmøte 14. desember 2018 

 

2.   Planoppstart med 6 ukers høringsfrist.  Varsles/annonseres i avisa innen 21. desember 

(annonse skal stå lørdag og bestilles senest onsdag samme uke).  I annonsen varsles også åpent  

folkemøte, spesielt viktig for å presentere planen til grunniere/interesseorganisasjoner.  

Formannskapssalen reserveres på kveldstid til møtet i høringsperioden. 

 

Planen bør presenteres for kommunestyret 14. januar 2019. 

 

3. Høringsfrist varsel om oppstart går ut 1. februar 2019. 

 

4.  Planforum 12. februar.  Det hadde åpenbart vært en fordel å kunne presentere reg.planen for 

regionale myndigheter i forbindelse med planoppstart.  Det vil si før 1. februar.  Førstkommende 

møte i planforum i januar er imidlertid fullbooket.  Vi har bestilt tid i planforum 12. februar, dvs. 

første mulighet (dette møtet er nesten fullbooket, vi bestilte derfor den 1,5 timers luken som var 

ledig).  Sakspapirer/problemstillinger vi ønsker drøftet ettersendes senest 10 dager før møtet. 

 

5a.  Formannskapet, vedtak om utlegging av reg. planen til 1. gangs offentlig ettersyn.  Møte 20. 

februar.  Skrivefrist saksfremlegg til møtet er 13. februar kl 1200. 



 

5b.  Formannskapet, møte 13. mars.  Skrivefrist 6. mars.  Annonsering/kunngjøring 16. mars.  

 

6.  Høringsfrist 1. gangs offentlig ettersyn, 6 uker.  Med alternativ 5b over betyr det høring i 

perioden 18. mars – 6. mai 2019. 

 

7.  Merknadsbehandling/omarbeiding av planforslaget. 

 

8.  Formannskapet vedtak av planen.  Møtet 15. mai går ikke pga skrivefrist samt nødvendig tid 

som trengs til pkt 7.  Første mulighet er da møtet 5. juni, med skrivefrist 29. mai 2019. 

 

9. Vedtak i kommunestyret 17. juni 

 

9.  Tre uker klagefrist iht. forvaltningsloven.  Ved kunngjøring av planen 22. juni vil den være 

rettsgyldig ca 13. juli 

 

Dette forutsetter selvsagt at endringene etter 1. gangs offentlig ettersyn ikke blir så omfattende at 

planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn. 

 

Arealavdelingen gjør spesielt oppmerksom på skrivefristene til møtene i 

formannskap/kommunestyre.  Skrivefristen er onsdag kl 1200 en uke før møtene.  

Plandokumentene skal imidlertid saksbehandles før skrivefristen, det skal være rom for oppretting 

av dokumentene iht. våre krav og anbefalinger.  Vi er selvsagt fleksible for gjennomføre  

planprosessen som beskrevet over.   Hvis innholdet i forsendelsen er uproblematisk lar det seg 

gjøre å sende dokumentene kvart over tre fredag for å rekke skrivefristen onsdag kl 1200.  

Medfører forsendelsen behov for endring, kommunikasjon mellom flere etc. må dette komme 

kommunen i hende vesentlig tidligere, uten at vi setter noen bestemt frist for dette.   

 

 


