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Oppstart av kommuneplanens samfunns- og arealdel 2021-35 - Høring og 
offentlig ettersyn av planprogram  

 Kommunedirektørens innstilling 

Planutvalget vedtar oppstart av planarbeid med rullering av kommuneplanens 
samfunns- og arealdel, jf plan- og bygningsloven § 11-12. 
 
Planutvalget vedtar at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, jf plan- og bygningsloven § 11-13. 
 
Bakgrunn  
Kommunestyret i Nordkapp vedtok i møte 16.12.20 Kommunal planstrategi 2019-2023. 
Vedtaket markerer startpunktet for rullering av kommuneplanens samfunns- og 
arealdel. Planutvalget skal ta stilling til om planprogrammet er klart for medvirkning 
gjennom å vedta utlegging til offentlig ettersyn.  
 
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy for å ivareta både 
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 
for kommunesamfunnet. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.  
 
Arealdelen blir rettslig bindende på den måten at det ikke er anledning til å ta i bruk 
eiendom på annen måte enn det som fastsettes der. Siden arealdelen skal vise 
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, bør kommuneplanen 
rulleres i hver valgperiode. 
 
Gjeldende samfunnsdel er fra 2014. Utgangspunktet for rulleringen av samfunnsdelen 
er at en god del av forutsetningene for planen har endret seg på relativ kort tid, og at 
samfunnsdelen må helt eller delvis rulleres med mål og strategier. Samfunnsdelen bør i 
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større grad utformes som et samlet, og i enda større grad et overordnet 
strategidokument for alle sektorer og planer. Det vil gjøre det enklere for både lærd og 
leg. 
 
Gjeldende arealdel er fra 2016. Erfaring med kommuneplanens arealdel de siste 4 år er 
at det er behov for justering av både bestemmelser og arealdisposisjon.   
 
Planprogrammets hensikt 
Planprogrammet skal være en plan for planarbeidet, og vil sammen med formelt varsel 
om oppstart utgjøre det første steg i arbeidet med rullering av kommuneplanen. I 
planprogrammet skal formålet med planarbeidet klargjøres, og rammer og premisser 
for den videre planprosessen avklares. Plan for medvirkning skal belyses.  
 
Planutvalget skal ta stilling til om planprogrammet er godt nok til at det kan sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn for bred medvirkning fra såvel innbyggere som 
nasjonale og regionale myndigheter. Innspill vil bli gjennomgått for vurdering av om 
forslag til planprogram skal justeres. Det er kommunestyret som tar endelig stilling til 
om planprogrammet kan fastsettes. 
   
Planprogrammets innhold  
Planprogrammet gir som nevnt et overblikk over det som tenkes gjort frem mot vedtak 
av ny kommuneplan.  
 
I planprogrammet gis en oversikt over nasjonale, regionale og lokale føringer for 
planarbeidet. Deretter klargjøres formålet med denne rulleringen og hvilke 
fokusområder som peker seg ut i arbeidet. Det redegjøres videre for hvilket opplegg 
som tenkes gjennomført for medvirkning i løpet av planprosessen, og for hvordan 
arbeidet med rulleringen er organisert. Planprogrammet presenterer til sist en 
fremdriftsplan for arbeidet med både samfunns- og arealdelen. 
 
Anbefaling  
Plan- og bygningsloven § 11-13 slår fast at det skal utarbeides planprogram etter 
bestemmelsen i § 4-1 for en kommuneplan. Det gjelder både for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. Dersom samfunnsdelen og arealdelen rulleres samlet, kan 
det i vårt tilfelle utarbeides et felles planprogram.  
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og 
opplegg for medvirkning.  
 
§ 11-13 fastslår videre at forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. Dette skal skje senest samtidig med varsel om oppstart og 
kunngjøring av planarbeidet. Fristen for å gi uttalelse skal ikke være kortere enn 6 uker.   
 
Forslag til planprogram oppfyller krav til innhold fastsatt i lov om planlegging og 
byggesaksbehandling, siden det redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen 
og planlagt medvirkning.  
 
Kommunedirektøren anbefaler å starte arbeidet med rullering av kommuneplanens 
samfunns- og arealdel, og sende forslag til planprogram ut på høring og legge det ut til 
offentlig ettersyn. 
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 Vedlegg  
 
1 Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel - 

høringsforslag 
 
 
 
Dokumenter i saken (Er det noen sentrale dokumenter som er brukt som kilde i saken, 
men som ikke er vedlagt. Utarbeid liste) 


