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Planprogram for kommuneplan samfunnsdel og arealdel 2020-2032 - Andre gangs 

politisk behandling 

 

Rådmannens  innstilling: 

 

Kommunestyret fastsetter forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

2020-2032, jfr. plan og bygningsloven §§4-1 og 11-13, med mindre endringer som fremkommer 

av revidert forslag datert 02.10.2020. 

 

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 13.10.2020 sak 87/20 

Behandling: 

 

Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling.  

 

Vedtak: 

Kommunestyret fastsetter forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

2020-2032, jfr. plan og bygningsloven §§4-1 og 11-13, med mindre endringer som fremkommer 

av revidert forslag datert 02.10.2020. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 12.11.2020 sak 72/20 

Behandling: 

Enstemmig innstilling i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret fastsetter forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

2020-2032, jfr. plan og bygningsloven §§4-1 og 11-13, med mindre endringer som fremkommer 

av revidert forslag datert 02.10.2020. 

 

 

Saksutredning:  

Bakgrunn  

Etter plan- og bygningsloven § 11-1 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan som et 

strategisk dokument og virkemiddel for kommunens utvikling. Den skal skissere viktige trekk 
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ved samfunnsutviklingen og bruk av arealene i kommunen. Kommuneplanen skal bestå av en 

samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel.  

  

Planprogram  

Planprogrammet, i henhold til pbl. § 4-1, redegjør for formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt overfor grupper som 

antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Planprogrammet bygger videre på den kommunale planstrategien som er under samtidig 

behandling. Planprogrammet skal legges til grunn for det videre arbeid med kommuneplanen, 

dvs. arealplanen og kommuneplanens samfunnsdel.  Planprogrammet gir føringer for arbeidet, 

men er ikke en egen plan. Programmet beskriver hvordan kommunen har tenkt å gjennomføre 

prosessen som leder frem til en slik plan. Da planprogrammet legger grunnlaget for selve 

kommuneplanen, er det viktig at statlige og regionale myndigheter og andre gir klare innspill 

til planprogrammet. For kommuneplanens arealdel skal planprogrammet ligge til grunn for 

gjennomføring av en konsekvensutredning etter pbl. § 4–2 andre ledd. Planprogrammet skal 

derfor også avklare behov og opplegg for utredninger av planens virkninger for miljø og 

samfunn.  

 

Leirfjord kommune har gjennom offentlig høring innhentet synspunkter fra nabokommuner og 

statlige og regionale organer. Dette gir alle interesserte en mulighet til å fremme synspunkter før 

sluttbehandling. Vi har mottatt i alt 9 merknader. Merknadene er kommentert i vedlegg nr. 4 til 

saksframlegget. 

 

 

Aktivitet  Utvalg  Periode  

Oppstart  PNU  11.03.2020 

Behandling av forslag til ny planprogram PNU  11.03.2020 

Offentlig høring     05.05.2020-26.06.2020 

2 gangs behandling av forslag til ny planprogram PNU 13.10.2020 

Fastsettelse av ny planprogram KST 18.11.2020 

Framdriftsplan 

 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 

Vedlegg 2 FN bærekrafts mål - mål og delmål 

Vedlegg 3 Innkomne merknader  

Vedlegg 4 Merknads behandling 05.05.2020-26.06.2020 

 

 


