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Planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-33 - kunngjøring av 
planarbeid  
 
Tvedestrand kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. 
Frist for innspill til planprogrammet og utforming av ny plan er satt til 1. september 2020. Den reviderte 
kommuneplanen skal erstatte gjeldende kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012, og gjeldende 
arealdel vedtatt i 2017.  Det legges altså opp til at kommunedelplanen for kystsonen skal innarbeides 
som del av kommuneplanen. Hovedfokus ved denne revisjonen vil være arealbruk i kystsonen. For 
øvrige deler av kommunen er det kun en mer begrenset revisjon, jfr. planprogrammet. 
Nedenfor kan du lese mer om forslaget til planprogram som ble vedtatt lagt ut til høring av kommunens 
planutvalg 16. juni d.å.  
 
1 Om planprogrammet 

Planprogrammet er en «oppskrift» for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal 
organiseres og gjennomføres, hvem som skal delta, hvilke tema som skal ha fokus og hvilke 
utredninger som skal utføres.    

Programmet ligger ute på høring i perioden 26. juni – 1. september 2020, og det inviteres til å komme 
med innspill om både planprosess og innholdet i den nye arealdelen. Frist for innspill er 1. 
september.   

Forslaget til planprogram er også lagt ut i resepsjonen i kommunehuset. 
 
2 Vi ønsker særlig tilbakemelding på 

 
- Innholdet i forslag til planprogram  

    • Organisering av planarbeidet  
    • Fokusområder og strategier 
    • Sentrale problemstillinger som bør løses i planarbeidet  
    • Kartleggings- og utredningsbehov  
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    - Innholdet i ny plan  
     • Konkrete forslag til endret arealbruk, men med de begrensninger som fremgår av planprogrammet. 

(bruk kommunens skjema for innspill)  
      • Konkrete forslag til planbestemmelser 
      • Prinsipper for framtidig utvikling og arealbruk 
      • Forslag til arealer for offentlige brygger 
      • Områder som bør gis et særlig vern, og som ikke har det i dag 
 
3 Slik deltar du i arbeidet 

Det vil inviteres til folkemøte i august så sant smittevernsituasjonen tillater det. Tidspunkt og sted 
annonseres senere.  
 
Planprogrammet og planmateriell vil fortløpende legges ut på kommunens hjemmeside. Du kan ta 
direkte kontakt med kommunen for spørsmål om hvordan du kan komme med bidrag til planen. 
 
Åpen kontordag 
1. juli 2020 vil det være planleggere tilgjengelig på kommunehuset for å ta imot innspill og svare på 
konkrete spørsmål til planprogrammet. Vi kan ta imot enkeltpersoner og mindre grupper på inntil 6 
personer. 
 
Skriftlig innspill og merknader kan sendes som brev eller til Tvedestrand kommune , Postboks 38, 
4901 Tvedestrand eller epost post@tvedestrand.kommune.no  
 
Innspill på nye utbyggingstiltak fylles ut i eget skjema med kart som kan lastes ned fra kommunens 
hjemmeside.  
 

4 Veien videre 
Etter at kommunestyret har vedtatt planprogrammet starter arbeidet med å utarbeide et konkret 
planforslag. I denne forbindelse vil innspillene som mottas i høringen av planprogrammet bli vurdert 
og eventuelt konsekvensutredet. Forslag til revidert arealdel vil bli gjenstand for offentlig høring når 
utkastet er ferdig 

 
Med hilsen 
 
 
Svein Olav Dale 
Enhetsleder  
    
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.  
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