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RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM 
TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar å legge ut forslag til planprogram for rullering av 
kommuneplanens arealdel til minst 6 ukers høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedlegg:  

1. Forslag til planprogram. 
2. Skjema for innspill 

 
Kort beskrivelse av saken: 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret i sak 15/16, og den skal nå 
rulleres.  
 
Fakta i saken: 
 
Utdrag fra PBL § 11 om kommuneplanen: 
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 
nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i 
kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge 
retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

Utdrag fra PBL § 11 om arealdelen: 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som 
viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan 
utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.  
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal 
omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale 
mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. 
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Hovedfasene i arbeidet med planforslag og endelig plan vil normalt være som følger 

1. Oppstartfasen 

• Utarbeiding av forslag til planprogram – kan ev. slås sammen med 
planstrategi. 

• Eventuell dialog med statlige og regionale myndigheter i regionalt 
planforum. 

• Varsel om planoppstart og kunngjøring. 

• Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. 

• Vedtak om fastsetting av planprogram. 

2. Utredninger og planløsninger 

• Kunnskapsgrunnlag. 

• Utvikle planløsninger med ev. alternativer. 

• Samråd og medvirkning. 

3. Utarbeiding av planforslag 

• Plankart. 

• Bestemmelser og retningslinjer. 

• Planbeskrivelse. 

• Konsekvensutredning. 

• ROS-analyse. 

4. Høring og offentlig ettersyn av planforslag 

5. Behandling av eventuell innsigelse 

6. Sluttbehandling 

• Endring av planforslaget på grunnlag av merknader og innsigelser. 

• Eventuelt nytt offentlig ettersyn. 

• Vedtak av planen med kunngjøring. 

 
Vurdering 
Kommunedirektøren vil tro at kommunestyre kan ha merknader og innspill til 
planprogrammet. Eventuelle merknader og innspill kan tas med i vedtaket som en del 
av planprogrammet. Merknadene vil da være med i høringen, og bør derfor ikke 
utsette behandlingen av planprogrammet. Kommunestyret skal likevel ha en endelig 
behandling av planprogrammet etter høringen.   
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Helse og miljø: 
Ingen konsekvens 
 
Personell: 
Ingen konsekvens 
 
Økonomi: 
Kommunestyret har bevilget midler til rullering av kommuneplanens arealdel i sak 
12/22. 
 
Samfunnsplanen: 
Det er viktig at arealdelen i kommuneplanen blir rullert sånn at denne samsvarer med 
målene i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Kommunedirektørens konklusjon: 
Kommunedirektøren tilrår å vedta sakens innstilling.  
 


