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Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Planprogram på høring 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.04.2021 24/21 

2 Kommunestyre 28.04.2021 9/21 

 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 21.04.2021 sak 24/21 
 

Møtebehandling 

Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling. 
 

Votering 

Enstemmig. 
 

Formannskapets vedtak/innstilling  

Tingvoll kommunestyre vedtar oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel, jf. pbl § 11-12.  

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-2033 sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13.   
 
 
 
 

 

Kommunestyre har behandlet saken i møte 28.04.2021 sak 9/21 
 

Møtebehandling 

Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling. 
 

Votering 

Enstemmig. 
 

Kommunestyres vedtak  

Tingvoll kommunestyre vedtar oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel, jf. pbl § 11-12.  
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Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-2033 sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13.   
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Kommuneplanens arealdel 2021-2033 – planoppstart og planprogram på høring 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Tingvoll kommunestyre vedtar oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel, jf. pbl § 11-12.  

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-2033 sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13.   

Saksopplysninger 
Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 25.06.2015. I kommunens 
planstrategi er det forutsatt igangsatt planrevisjon i 2021. Ved planoppstart skal det også legges fram 
et planprogram som beskriver hva revisjonen skal inneholde og hvordan prosessen skal 
gjennomføres. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 
6 uker. 

Det er kommunestyret som gjør vedtak om planoppstart og som fastsetter planprogrammet etter 
høring og offentlig ettersyn. 

Formålet med planprogram er å sikre en forutsigbar og effektiv planprosess som legger til rette for 
god medvirkning fra myndigheter, innbyggere og andre interesserte. Planprogrammet beskriver:  

• Formål med planarbeidet  
• De viktigste problemstillingene som kommunen ønsker å drøfte i planarbeidet  
• Behov for utredninger i planprosessene som skal gi grunnlag for vedtak  
• Planprosess og medvirkningsopplegg  
• Organisering av planarbeidet  

 
Arbeidet med kommuneplan er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 11: 

§ 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. 

Planprogram er omhandlet i pbl kapittel 4: 

§ 4-1.Planprogram 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A711-2
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A711-5
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planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet 
om planprogram for reguleringsplaner. 

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 normalt samtidig med 
varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 

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

Vurdering 
Kommunedirektøren mener forslaget til planprogram gir et godt grunnlag for arbeidet med 
arealdelen. 
 
Planoppstart og planprogram kunngjøres på kommunens hjemmesider, med annonser i Tidens Krav 
og Aura Avis og sendes nabokommuner og berørte regionale og statlige myndigheter.  
 
 

Økokommunevurdering 
Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha 

Positiv ☒  Nøytral ☐  Negativ ☐ 
I ny arealdel vil blant annet FN sine bærekraftsmål være med i vurderingene i tillegg til kommunens 
økokommuneerklæring. 

 

Vedlegg 
Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Planprogram_høringsversjon 

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 29.april.2021 
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