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Saksprotokoll 

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2021- 2033 

 

Arkivsak-dok. 20/628 

Saksbehandler Ida Hanna Ørnhøi 
 

Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Teknikk-, plan- og naturutvalget 2019-2023 09.02.2021 21/2 
2 Kommunestyret 2019-2023 16.02.2021 21/4 

 
 

 
Teknikk-, plan- og naturutvalget 2019-2023 innstilling  

I medhold av pbl. § 11-13, andre ledd fastsetter kommunestyret fremlagt 
planprogram, rev. 24.11.2020, med følgende endringer og presiseringer:  
 

 Fylkesmannens presisering for virkning av planens samlede 
arealbruksendringer 

 Sammendrag av fylkesmannens henvisning til veileder for 
konsekvensutredninger 

 Veileder for kantvegetasjon langs vassdrag tilføyes til oversikten over 

lover og retningslinjer i planprogrammet 
 Rekkefølgekrav for utbygging av nye boligområder tas inn som tema i 

planprogrammet for videre oppfølgning i planprosessen 
 Oppfordringen fra NVE vedr. flom, skred, vassdrag og energianlegg tas inn 
 Henvisningen til veileder 7/2014 tas inn 

 Planprogrammet oppdateres med henvising til «Statlige 
planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 

(2018) 
 Revidert fremdriftsplan slik den fremgår i saksfremlegget 
 

Oversikten over de faglige råd og innspill fra offentlige høringsinstanser følger 
som vedlegg til planprogrammet som underlag for det videre arbeidet med 

konsekvensutredningene. Det samme gjelder de private innspillene der det 
gis generelle råd om fremtidig arealforvaltning. 

 

 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide endringene i planprogrammet.  

 
Følgende endring skrives inn i planprogrammet: 

Askerøybukta 

Askerøybukta ble regulert til bevaring i 1991. I tillegg er området avsatt til 
‘’Hensynssone bevaring kulturmiljø’’ med egne bestemmelser i 

kommuneplanen. Verneplanen skal bestå. Dersom den eventuelt skal 
revideres, vil vernehensyn bli sterkt vektlagt.   
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Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 16.02.2021 sak 

21/4 
 
Møtebehandling 

Planutvalgets leder, June Marcussen (V) orienterte om saken.  
 

Votering 
Teknikk-, plan og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt 
 

Kommunestyret 2019-2023 vedtak  
I medhold av pbl. § 11-13, andre ledd fastsetter kommunestyret fremlagt 

planprogram, rev. 24.11.2020, med følgende endringer og presiseringer:  
 

 Fylkesmannens presisering for virkning av planens samlede 

arealbruksendringer 
 Sammendrag av fylkesmannens henvisning til veileder for 

konsekvensutredninger 
 Veileder for kantvegetasjon langs vassdrag tilføyes til oversikten over 

lover og retningslinjer i planprogrammet 

 Rekkefølgekrav for utbygging av nye boligområder tas inn som tema i 
planprogrammet for videre oppfølgning i planprosessen 

 Oppfordringen fra NVE vedr. flom, skred, vassdrag og energianlegg tas inn 
 Henvisningen til veileder 7/2014 tas inn 

 Planprogrammet oppdateres med henvising til «Statlige 
planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 
(2018) 

 Revidert fremdriftsplan slik den fremgår i saksfremlegget 
 

Oversikten over de faglige råd og innspill fra offentlige høringsinstanser følger 
som vedlegg til planprogrammet som underlag for det videre arbeidet med 
konsekvensutredningene. Det samme gjelder de private innspillene der det 

gis generelle råd om fremtidig arealforvaltning. 
 

 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide endringene i planprogrammet.  
 

Følgende endring skrives inn i planprogrammet: 
Askerøybukta 

Askerøybukta ble regulert til bevaring i 1991. I tillegg er området avsatt til 
‘’Hensynssone bevaring kulturmiljø’’ med egne bestemmelser i 
kommuneplanen. Verneplanen skal bestå. Dersom den eventuelt skal 

revideres, vil vernehensyn bli sterkt vektlagt.   
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