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Fastsette planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - KPS
Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven kapittel 11 - kommuneplan
Saksopplysninger
Gjeldende kommuneplan KPS (kommuneplanens samfunnsdel) 2011-2023 ble vedtatt av
kommunestyret 23/11-2011. Denne er nå gjenstand for revisjon.
Utkast til planprogram med varsel om oppstart ble behandlet i et fellesmøte med plan- og
driftsstyret og Formannskapet 07.09.2018.
Saksprotokoll i Storfjord fellesmøte - 07.09.2018
Vedtak:
Det velges en politisk styringsgruppe for utarbeidelse av Kommuneplanens samfunnsdel
(KPS).
samlet gruppe FSK/SPD kommer med felles innspill til planprogrammet.
Administrasjonen ferdigstiller planprogrammet ut fra SPD/FSKs merknader, og planprogrammet
legges til høring og offentlig ettersyn sammen med varsel om oppstart.

I Kommunestyret 3. oktober 2018 ble det orientert om revisjon av KPS:
Revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel - orientering om prosessen fremover samt valg av
styringsgruppe
Vedtak:
Det opprettes en politisk styringsgruppe på 5 medlemmer. Styringsgruppa vil bestå av:
Knut Jentoft, Maar Stangeland, Solveig Sommerseth, Geir Varvik, Øistein Nilsen

Utdrag fra Pbl.:
11-12. Oppstart av arbeid med kommuneplan
Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens arealdel hver
for seg, jf. §§ 11-2 og 11-5. Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte

offentlige organer og andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for
planarbeidet. Det skal alltid kunngjøres en melding om dette i minst én avis som er alminnelig
lest på stedet, og gjennom elektroniske medier.
§ 11-13. Utarbeiding av planprogram
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med
varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet, og gjøres elektronisk tilgjengelig på nett.
Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. Planprogrammet fastsettes av
kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten i samsvar med kommunelovens
regler.
Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal inneholde en
særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2 andre
ledd.
§ 11-14. Høring av planforslag
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og
gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme
innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker.
Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til
planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det skal også
framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.
§ 11-15. Vedtak av kommuneplan
Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om
kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for
høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny
behandling. Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et
eksemplar av planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og
berørte statlige myndigheter. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.
Bestemmelsen i 11- 12 gjelder for oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel, og for endring av slike planer. Samfunnsdel og kommuneplanens arealdel kan
utarbeides samlet, eller hver for seg. Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst én
avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier, vanligvis Internett.
Berørte offentlige organer og andre interesserte skal også varsles. Til forskjell fra
reguleringsplan er det ikke noe krav om særskilt varsel til registrerte grunneiere, festere og andre
rettighetshavere ved oppstart av kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen legger opp til
samtidig planprosess for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, kreves slikt
grunneiervarsel for de områdene som skal omfattes av reguleringsplanen.
Bestemmelsen beskriver også hva varsel og kunngjøring skal inneholde. Det skal informeres om
formålet med planarbeidet og de viktigste problemstillingene det reiser.

Planprogrammet
Planprogrammet er første steg i utarbeidelse av selve samfunnsplanen. Planprogrammet forteller
hva planleggingen skal handle om og hvordan det skal gjennomføres. Sentralt i dette er å
beskrive bakgrunn og hensikt med arbeidet, nødvendige utredninger og hvordan planen
utarbeides i samspill med alle som berøres.
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. I dette tilfelle fastsettes det av
kommunestyret.
Planprogrammet har følgende hovedpunkter:
 Bakgrunn for arbeidet
 Overordnede rammer og føringer
 Planprosess, medvirkning og organisering
 Planinnhold
 Utrednings- og kunnskapsbehov
Melding om oppstart og offentlig ettersyn - høring
Melding om oppstart av arbeidet med planprogrammet for Samfunnsplanen ble sendt ut til ulike
sektormyndigheter og andre interessenter. Samtidig ble planprogrammet lagt ut til offentlig
ettersyn den 24.09.2018 med høringsfrist 26.11.2018.
Ved fristens utløp var det innkommet 9 innspill fra ulike instanser.
Vurdering
Rådmannen har framstilt merknadene i eget dokument, datert 19.02.2019. Det er utnevnt en
egen styringsgruppe for planarbeidet. Merknadene ble gjennomgått i gruppa 7. september 2018.
Innspillene herfra samt fra høringen er medtatt i revidert merknadshefte som er presentert her.
Dokumentet beskriver hovedpunktene i merknadene med administrativ vurdering og tilrådning
(innstilling til politisk vedtak). Merknadene vil bli gjennomgått i kommunestyret.
Dersom Kommunestyret ønsker å endre eller tilføye noe på administrasjonens innstilling til
vedtak, kan en ta dette med i vedtaket. Planprogrammet kan da godkjennes med de «justeringer»
som gjøres av kommunestyret. Rådmannen får fullmakt til å implementere dette i
planprogrammet.
Merknadene er gjengitt i sin helhet i vedlagt dokument.
Innspill fra høringer og fra fellesmøte med SPD og FSK er medtatt i planprogrammet. Det
fastsatte planprogrammet danner da grunnlaget for utarbeidelse av Samfunnsplanen.
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret godkjenner og fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
slik det framgår av vedlagte dokument.
2. Det fastsatte planprogrammet danner grunnlaget for utarbeidelse av Samfunnsplanen.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 27.02.2019
Behandling:
Steinar Høgtun orienterte i saken.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner og fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
slik det framgår av vedlagte dokument.
2. Det fastsatte planprogrammet danner grunnlaget for utarbeidelse av Samfunnsplanen.

