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Planprogram for revidering av kommuneplan for Eigersund 
kommune, samfunnsdel 2015 - 2027 
   
 

Sammendrag: 
Kommunestyret i Eigersund kommune har i planstrategi for 2012-2015 vedtatt at 
kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres. Det skal utarbeides planprogram for 
revideringen og forslag til dette legges frem for Kommuneplanutvalget. Rådmannen 
anbefaler at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Saksgang: 
Kommuneplanutvalget fatter vedtak om planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn. 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2014: 
 

1. I henhold til plan- og bygningslovens §11-12 varsles oppstart av rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel.  

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 legges forslag til planprogram for 
rullering av kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn i seks uker.  

 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 

Planprogram for revidering av kommuneplan for Eigersund 
kommune, samfunnsdel 2015 - 2027 
 
Innledning og bakgrunn 
Det følger av plan- og bygningslovens § 11-12 at når planarbeid, herunder revisjon av plan, 
igangsettes, skal berørte offentlige myndigheter og andre interesserte varsles om formål og 
viktige problemstillinger for planarbeidet. Det skal alltid kunngjøres melding om dette i minst 
en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier.  
 
Loven stiller krav om utarbeidelse av planprogram for alle kommuneplaner, også 
samfunnsdelen. Utarbeidelsen av planprogrammet er første del av planprosessen som skal 
gjøre rede for formålet med planen, planprosessen og opplegget for medvirkning.  
 
Planprogrammet bør også redegjøre for hvilke alternativer som skal inngå i planarbeidet, og 
aktuelle utredninger som anses nødvendig for et godt beslutningsgrunnlag.  
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Planprogrammet skal sendes på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Det er kommunestyret 
som endelig vedtar planprogrammet som skal legges til grunn for planarbeidet. 
 
Utarbeidelse av ny kommuneplan vil kreve betydelig ressursinnsats og aktiv deltagelse fra 
hele kommuneorganisasjonen, og det er viktig at arbeidet gis prioritet. 
 
Kommuneplanutvalget 
KS-032/10 
Det oppnevnes et kommuneplanutvalg i Eigersund kommune med følgende 
ansvarsområde: 

 Kommuneplanutvalget legger planprogram ut til offentlig ettersyn og vedtar dette. 
 Kommuneplanutvalg innstiller til kommunestyret i kommuneplansaker (både arealdel 

og tekstdel). 
 
Innspill til arbeidet med planprogrammet 
En har i forbindelse med det interne arbeidet med planprogrammet invitert kommunens 
befolkning til å komme med innspill tidlig i planprosessen.  
 
Det er kommet inn innspill fra Hellvik velforening og der de opplyser at de kan benyttes i 
forbindelse med planprosessen iht. møter og lignende Dette er innarbeidet i delplan for 
medvrikning og informasjon.  
 
Forhold som knyttet seg til samfunnsdelen som Egersund som regionsenter, 
kommunikasjon, Hellviks sentrale plassering i forhold til Jærbanen og Nord Jæren m.m. er 
delvis innarbeidet i planprogrammet. Dette er tema som en vil måtte arbeide videre med. 
 
Videre er det noen forhold som går mer på arealbruk og disse vil bli arbeidet videre med i 
den grad dette er naturlig i samfunnsdelen. Uansett vil de kunne tas opp i forbindelse med 
neste revidering av arealdelen. 
 
Rådmannens vurdering og anbefaling 
Det er administrasjonens vurdering at forslaget til planprogram oppfyller de forventninger 
som plan- og bygningsloven stiller, samt gir et godt grunnlag for den forestående 
planprosessen. Samtidig er det administrasjonens vurdering at høringen blir en reell 
innspillsprosess med god medvirkning til fastsatt planprogram.  
 
Eigersund kommune vil invitere det brede lag av lag og foreninger i kommunen til a komme 
med innspill til planprogrammet. Det samme gjelder berørte sektormyndigheter. Alle innspill 
vil sammenfattes og presenteres for kommuneplanutvalget med den intensjon at endelig 
planprogram skal bli best mulig.  Det er utarbeidet forslag til delplan for medvirkning og 
informasjon som ligger ved som vedlegg. 
 
Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at planarbeidet med rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel varsles offisielt, og at vedlagte forslag til planprogram legges 
ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med seks ukers merknadsfrist jfr. PBL. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas i planarbeidet. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Er ivaretatt i budsjett for 2014 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 
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Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 

Alternative løsninger: 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
333236 Forslag til planprogram - kommuneplanens samfunnsdel 250314.pdf 
333237 Plan for informasjon og medvirkning 250314.pdf 
332823 Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 
 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 21.03.2014 Hellvik velforening Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 
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