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Saksnummer Utvalg Møtedato 

003/17 Kommuneplanutvalg 20.01.2017 

 
 

Forslag til planprogram - revidering av kommuneplanen for Eigersund 
kommune 2017 - 2030 
 

Sammendrag: 
Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens samfunns- og areadel 2017 – 2030 skal 
legges ut på offentlig ettersyn. Samtidig skal det varsles oppstart av planarbeidet. Krav om 
planprogram er hjemlet i plan og bygningsloven (PBL) og skal bl.a. fastsette rammer og premisser for 
planarbeidet, klargjøre formålet med planarbeidet, beskrive utbyggingsstrategier og alternativer 
samt opplegg for informasjon og medvirkning. 
 
Formålet med arbeidet er å lage en kommuneplan der samfunnsdelen og arealdelen henger godt 
sammen og der arealdelen fungerer som et godt verktøy, for å nå målene i kommunens overordnete 
samfunnsplan. Samtidig skal en gjennom planarbeidet ivareta de nasjonale og regionale føringene. 
Planarbeidet skal være godt forankret politisk og administrativt og skal sikre en bred medvirkning og 
mulighet for involvering. Planprogrammet beskriver og peker på utfordringer som må 
drøftes/utredes i planarbeidet. Nye byggeområder i planen er underlagt krav om 
konsekvensutredning og planprogrammet sier hvilke temaer konsekvensutredningen av de enkelte 
fremtidige utbyggingsområdene skal vurderes mot. 
 
De to største utfordringene som Eigersund står ovenfor som samfunn og organisasjon vurderes å 
være den store arbeidsledigheten med de konsekvensene dette har for den enkelte, familie og 
samfunn samt omstilling som skal skje i kommunen de neste årene. For Eigersund som samfunn er 
arbeidsledigheten den helt klart største utfordringen og tilrettelegging for nye arbeidsplasser, 
aktivitet og utdanning samt sikre eksisterende arbeidsplasser vil være den viktigste oppgaven i årene 
som kommer. Samtidig skal kommuneorganisasjonen i tett samarbeid med blant annet innbyggere 
og næringsliv gjennom en svært omfattende og krevende omstilling frem mot 2019, for å tilpasse 
aktiviteten til de ressursene som en har tilgjengelig.  
 
For å få til dette, må kommunen ha et oppdatert planverk, der det er bedre samsvar mellom målene 
og strategiene i samfunnsdelen samt tiltakene i arealdelen (og i økonomiplanen). 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. I henhold til plan- og bygningslovens §11-12 varsles oppstart av revidering av kommuneplanens 

samfunnsdel- og arealdel. 



2. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 jfr. §11-13 legges forslag til planprogram ut til 
offentlig ettersyn i seks uker.  

 
Møtebehandling fra Kommuneplanutvalg 20.01.2017 
 
KPU - behandling: 
Følgende tilleggsforslag ble foreslått av Odd Stangeland (Arbeiderpartiet) 
 
Det legges inn innspill til videre planarbeid med prioritet til: 
a.  Ytre trase E-39. 
b. Veitrassen fra E-39 til Eigersund havn, spesielt Eigerøy bro, regionalt helsesenter 
(distriktsmedisinsk senter), miljø opp mot gjeldende energi og klimaplan og næringsarealer. 
 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag punkt a vedtatt med 11 mot 2 stemmer. (SP + SV) 
Ordførerens forslag punkt b enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KPU-003/17 vedtak: 
 
1. I henhold til plan- og bygningslovens §11-12 varsles oppstart av revidering av 

kommuneplanens samfunnsdel- og arealdel. 
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 jfr. §11-13 legges forslag til planprogram ut til 

offentlig ettersyn i seks uker.  
3. Det legges inn innspill til videre planarbeid med prioritet til: 

a.  Ytre trase E-39. 
b. Veitrassen fra E-39 til Eigersund havn, spesielt Eigerøy bro, regionalt helsesenter 
(distriktsmedisinsk senter), miljø opp mot gjeldende energi og klimaplan og næringsarealer. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Kommuneplanutvalget fatter vedtak om planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
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 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


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. 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. 
 
Planprosess, medvirkning og fremdriftsplan  
En har lagt opp til en planprosess der en legger vekt på medvirkning og samråd jfr. fremdriftsplan. En 
vil bl.a. bruke kommunens hjemmeside aktivt i hele planprosessen bl.a. at en kan levere innspill 
elektronisk, høringer m.m. En vil følge bestemmelsene i PBL som gjelder varsling av oppstart, høring 
m.m.  Det vil bli lagt opp til en prosess der en vil søke å komme i kontakt med så mange aktører som 
mulig: 
· kafedialoger 
· temamøter knyttet til enkelt tema 
· temamøter knyttet til spesielle utfordringer/områder av kommunen 
· møter med enkeltbedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner 
· møter med statlige og regionale myndigheter og nabokommunene 
· befaringer, åpen dag m.m. 

 
Dette må samkjøres med andre strategi- og utviklingsprosesser, både for å optimalisere 
ressursbruken og skape bedre sammenheng. Se planprogrammet for flere detaljer og fremdriftsplan. 
 
Struktur og oppbygging av planprogrammet 
Planprogrammet er delt i åtte deler og der: 
Del 1 er en generell del som omhandler bakgrunn, lovgrunnlag og kommunens plansystem.  
Del 2 omhandler organisering, planprosess og medvirkning. Del 3 tar for seg en del statlige føringer 
for planleggingen i form av nasjonale mål og retningslinjer. I Del 4 skisserer en opp struktur og 
prinsipp som en ønsker å legge til grunn for denne revideringen. 
I Del 5 peker en på fokusområder som en ønsker å gå nærmere gjennom i den videre planprosessen.  
I Del 6 går en kort gjennom tema som en vurderer skal være gjennomgående for planarbeidet.  
I Del 7 går en gjennom en del generelle tema som vil gjelde hele kommunen og hvilke 
prinsipp/avgrensning av tema som vil bli lagt til grunn for arealbruken i kommuneplanen, samt peke 
på utfordringer som skal løses ved denne revideringen. I Del 8 er det pekt på nødvendige utredninger 
som en vurderer bør gjøres i forbindelse med revideringen. 
 
Foreløpige struktur og prinsipp, gjennomgående tema og fokusområder 
En har laget en foreløpig skisse for struktur og ulike tema og fokusområder som en i utgangspunktet 
vurderer kan være aktuelle å arbeide med i den videre planprosessen. Den videre planprosessen vil 
avklare om og i hvilken grad disse vil temaene vil bli innarbeidet i det endelige forslaget til 
kommuneplan.   



 

Eigersund kommune har «Sammen for alle» som visjon, og i dette ligger at en ønsker å være en 
kommune som ivaretar alle sine innbyggere. I dette ligger også at den enkelte har et selvstendig 
ansvar for seg og sitt liv, og der summen av alle sin innstas bidrar til at vi får en kommune som er god 
for alle innbyggerne. Kommunen kan ikke gjøre dette alene, vi har alle et ansvar for at vi skal ha en 
god kommune å leve og bo i.  Samarbeid vil være et viktig stikkord. 
  
Lokal tilpasning bidrar til effektiv offentlig tjenesteproduksjon,og måten vi organiserer 
lokaldemokratiet i egen kommune er her viktig. Her har lokalpolitikerne et vesentlig ansvar for å sikre 
effektiv politisk styring og sørge for at forholdet til innbyggerne ivaretas på en god måte. I forholdet 
mellom kommunen og innbyggerne er det viktig at det fra kommunens side legges til rette for 
åpenhet og innsyn. For de fleste av innbyggerne er det kvaliteten på tjenestene og om kommunen 
forvalter skattebetalernes penger på en effektiv måte det som er viktig. For å få til dette krever det 
god styring og en har valgt å legge til grunn 12 prinsipp for godt lokalt styresett som et rammeverk 
rundt arbeidet med kommuneplanen og omstilling. «Tidlig innsats» må ligge som en grunnleggende 
tanke for de veivalgene kommunen gjør innen alle områder og som skal være styrende for de valgene 
kommunen gjør. Dette henger igjen sammen med å få til en best mulig utnyttelse av de ressursene 
og den kompetansen kommunen har til enhver tid.  
 
Kommunenes utøvelse av roller skal være forutsigbar og bygge opp tillitsforhold med aktører vi 
samhandler med. Vår virksomhet og samhandling med andre skal være gjenkjennbar ut fra våre 
verdier. 
 
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 således blir en reell innspillsprosess med god 
medvirkning til fastsatt planprogram.  
 
Eigersund kommune vil i utgangspunktet gå bredt ut i starten for at flest mulig skal få mulighet til å 
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.   
 
Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at planarbeidet med rullering av kommuneplanens 
samfunns- og arealdel 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: 
Det er avsatt midler til revidering på budsjett for 2017.  

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 

Alternative løsninger: ¨ 

I henhold til plan- og bygningslovens §11-12 varsles oppstart av revidering av kommuneplanens 
samfunnsdel- og arealdel. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 jfr. §11-13 legges forslag til planprogram ut til offentlig 
ettersyn i seks uker med følgende endringer: 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

511312 Forslag tilplanprogram for revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 

 
 
 


