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Planprogram for revisjon av arealdelen til kommuneplanen  

 

 

Rådmannen si tilråding 
Planprogram  av 14.11.17 for revisjon av arealdelen til kommuneplanen  vert  sendt på 

høyring og lagt ut til offentleg ettersyn  i  samband med varsel om oppstart av planrevisjonen. 

 

 

 

Formannskapet - 109/17 
Tidlegare plansjef Ottar Wiik og plansjef Turid Brekke deltok under handsaminga av saka. 

Det var semje om at for tekstdelen skal det gjerast fylgjande endringar: 

1. Omtalen av skulestrukturen må korrigerast i samsvar med endeleg handsaming av saka. 

2. Under punktet (3.3.) om samferdsle skal det innarbeidast ei setning om tilrettelegging for 

bruk av sykkel i arbeid og fritid. 

 

FS - vedtak: 

 

Planprogram  av 14.11.17 for revisjon av arealdelen til kommuneplanen, med innarbeidde 

merknader frå handsaminga i formannskapet, jfr. møteboka,  vert  sendt på høyring og lagt ut 

til offentleg ettersyn  i  samband med varsel om oppstart av planrevisjonen. 

Samrøystes. 
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Vedlegg 
Dokument dato  Tittel DokID 
04.12.2017 Planprogram 2017 for rev arealdelen i 

kommuneplan 

164065 

 

Kort samandrag 
Kommunestyret har i Planstrategi av 16.2.2017 gjort vedtak om at kommuneplanen sin 

arealdel skal takast opp til revisjon.  

Plan- og bygningslova §4-1 krev at eit planprogram skal liggja føre ved varsel om oppstart av 

planarbeidet. Rådmannen har utarbeidd forslag til planprogram, på grunnlag av m.a. vedteken 

planstrategi av 16.2.17.  R rår FS til å godkjenna framlegg til planprogram. 

 

 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. 
Plan- og bygningslova. 

 

Saksopplysningar 
Kommunestyret har i Planstrategi av 16.2.2017 gjort vedtak om at kommuneplanen sin 

arealdel skal takast opp til revisjon. Arealdelen vart vedteken i 2014.  

Rådmannen har utarbeidd framlegg til planprogram for planrevisjonen,  

i samsvar med krav i Pbl. §4-1: 

 

«Pbl. § 4-1. Planprogram  

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 

planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 
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vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal 

dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram.» 

 

 

Vedteken planstrategi , saman med andre overordna føringar er lagt til grunn for framlegg til 

planprogram. Framlegg til planprogram datert 14.11.17 fylgjer som vedlegg. 

Det er Kommunestyret som skal vedta  endeleg planprogram, etter høyring. 

I utgangspunket har Rådmannen mynde til å  varsla oppstart og leggja ut eit forslag til 

planprogram, utan godkjenning i FS eller KS.  Etter Rådmannen si vurdering  vil det tena 

planprosessen at han alt ved oppstart har ei tydeleg politisk forankring . Dette kan gjerast  ved 

at formannskapet  gjer vedtak om framlegg til planprogram .  Rådmannen rår formannskapet 

til å gjera slikt vedtak. 

 

 

Økonomiske konsekvensar 
 

Vurdering 
 

 

 

 


