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B-sak. Sentrale temaer i kommuneplanens arealdel 

 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

79/20 Utvalg 1: Planutvalg 13.10.2020 

185/20 Kommunestyret 28.10.2020 

 

Saksopplysninger/vurderinger 

Kommunestyret har nå vedtatt planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen. Det er varslet at 

de som ønsker å komme med innspill til kommuneplanens arealdel, har frist på seg til 1. november 

med å komme med innspill. Det er utarbeidet en egen veileder som beskriver hvordan innspillene skal 

utformes og sendes inn. Dette både for å sikre god åpenhet i prosessen, og for å sikre at forslagstiller 

skal ha vurdert sentrale temaer som inngår i utviklingen av nye utbyggingsområder.  

 

I regi av Viken fylkeskommune er det gjennomført et planforum hvor Kommunedirektøren, leder av 

SSU og planavdelingen møtte regionale myndigheter. Her deltok i tillegg til Viken fylkeskommune, 

Fylkesmannen, Statens vegvesen, Bane NOR, NVE, Mattilsynet osv. Kommunen hadde på forhånd 

oversendt spørsmål og problemstillinger som vi ønsket drøftet. Det kom ikke fram informasjon som 

ikke allerede var kjent gjennom behandlingen av planprogrammet, og øvrig dialog med de aktuelle 

partene. 

 

Kommuneplanen har både en samfunnsdel og en arealdel. Vi legger fram denne drøftingssaken for å 

få innspill fra planutvalget tidlig i prosessen. Planutvalget er det utvalget som behandler de fleste 

sakene som omfatter arealbruken i kommunen. Kommunedirektøren ønsker derfor at planutvalget 

kommer med noen betraktinger om hva som bør vektlegges innenfor de rammene som er gitt i 

planprogrammet, og stille spørsmål som er viktige for forståelsen av arbeidet.  

 

Vedlegg 

1 Veileder for innspill til kommuneplanens arealdel 

 

Rådmannens innspill til drøfting 

 Kommunedirektøren ønsker at vi drøfter en felles forståelse av hvordan vi ser på utviklingen 

av de ubebygde delene i kommuneplanen. Blant annet sett opp mot jordvern og samordnet 

areal- og transportplanlegging. 

 Er det spesielle temaer eller forhold som planutvalget ønsker skal utdypes i planarbeidet? 

 Har planutvalget noen betraktninger rundt medvirkningsarbeidet? Både sin egen, og 

innbyggeres medvirkning. 

Videre oppfølgning 

 

Begrunnelse 

Vi ønsker en tidlig og tett dialog med planutvalget, slik at utvalget kan involveres og komme med 

innspill som kan være verdifulle for den videre prosessen. 
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Behandling i Utvalg 1: Planutvalg - 13.10.2020 

Saken ble drøftet i møtet hvor administrasjonen fikk innspill til videre fremdrift.  Saken tilbakesendes 

kommunedirektøren for videre behandling i henhold til vedtatte rutiner for B-saker.  

 

Vedtak i Utvalg 1: Planutvalg - 13.10.2020 

Saken ble drøftet i møtet hvor administrasjonen fikk innspill til videre fremdrift.  Saken tilbakesendes 

kommunedirektøren for videre behandling i henhold til vedtatte rutiner for B-saker.  

 

 

 

 

 


