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Planprogram - Kommunedelplan for kultur- og 
idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2026 
   
 

Sammendrag: 
Denne saken gjelder utlegging av planprogram for Kommunedelplan for kultur- og 
idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2026 til offentlig ettersyn. Plan – og 
bygningsloven krever at det utarbeides et planprogram for alle kommunedelplaner. 
Planprogrammet skal i korte trekk blant annet gjøre rede for formål, planprosess og opplegg 
for medvirkning. I tillegg er det tatt hensyn til Kulturdepartementets minstekrav til en 
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.  
 
Utfordringer innenfor fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er nærmere belyst i planprogrammet. 
Likeså omfanget, avgrensinger og organisering. Generelt er det et ønske om å videreutvikle 
eksisterende plan til å omfatte fysisk aktivitet i større grad også som et konkret  
folkehelsetiltak. Hensikten med dette er bl.a. å tydeliggjøre kommunens rolle og  
samfunnsansvar samt frivillige lag og foreningers rolle, med henblikk på skape aktivitet og 
møteplasser for folk flest ut over eksisterende tilbud. 
 
 
Saksgang: 
Kommuneplanutvalget legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.03.2013: 
 

1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2014-2026 legges ut til offentlig ettersyn.  

 
2. Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn varsles det oppstart av 

planarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
 
17.04.2013 Kommuneplanutvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
KPU-001/13 Vedtak: 
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1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk 

aktivitet og friluftsliv 2014-2026 legges ut til offentlig ettersyn.  
 

2. Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn varsles det oppstart av 
planarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
  

 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
Planprogram - Kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2014-2026 
 
I henhold til Plan- og bygningsloven stilles det krav at det skal utarbeides planprogram for 
alle kommunedelplaner. Planprogrammet skal i korte trekk gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. 
 
I følge plan- og bygningsloven skal kommunestyret ved behandling ta stilling til om gjeldende 
kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten 
endringer (prolongere). Videre skal det gjøres et formelt vedtak om igangsetting av 
planarbeidet i kommunestyret. 
 
Dette er en tematisk kommunedelplan innenfor samfunnsplanlegging og uten juridisk 
bindende virkning når det gjelder disponering av arealer. De arealvurderinger som er gjort i 
planen må derfor tas inn i kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning. 
 
Hvorfor en har en slik kommunedelplan kan kort oppsummeres til: 
- kommunen trenger et oppdatert arbeidsverktøy som tydeliggjør innsatsområdene 
- krav i forhold til spillemidler  
- tematisk plan innenfor samfunnsplanleggingen i kommunen 
- leverandør av innspill til arealdelen - arealvurderinger må endelig avklares i arealdelen 
 
 
Oppsummering og konklusjon 
Det er i Planstrategien for Eigersund kommune vedtatt at en skal revidere denne planen med 
oppstart i 2013. 
 
Eigersund kommune har behov for å møte de utfordringene og særtrekkene ved 
samfunnsutviklingen som er relevante i planarbeidet.  
 
Arbeidet med å se denne planen som en del av kommunens samlede folkehelsearbeidet er 
et viktig grep for å kunne fokusere i større grad på fysisk aktivitet og kommunes rolle inn mot 
dette.  
 
Det er med andre ord behov for et overordnet planarbeid der fysisk aktivitet står sentralt og 
som binder alle eksisterende planer og mål rundt temaet inn til ett og samme. KDP for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv er et slikt planarbeid. 
 
Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra berørte fagavdelinger 
samt Idrettsrådet. 
 
Universell utforming: 
Vil bli ivaretatt i forbindelse med planarbeidet. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Planen vil kunne ha økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. Eventuelle 
økonomiske konsekvenser som følge av endelig vedtatt KDP herunder 
anleggsutbygging m.m., vil bli behandlet årlig i forbindelse med økonomiplan og budsjett. 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 

Alternative løsninger: 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, fysisk 

aktivitet og friluftsliv 2014-2026 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:  
 

2. Samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn varsles det oppstart av 
planarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 

 
~ o ~ 

 
  

 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 

271403 
Høringsutkast - Planprogram for ny kommunedelplan for kultur- og idrettsanlegg, 
fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2026.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parter i saken: 
 
 


