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Møte i Planforum 23. mars 2017



UTARBEIDELSE AV SAMFUNNS- OG AREALDEL

Kommuneplan

Samfunnsdel ArealdelPlanprogramPlanstrategi Handlingsdel

Vedtatt i kommunestyret 
27. september 2016 

Fastsatt i kommunestyret 
22. februar 2017 

Utarbeiding av samfunns- og arealdel gjøres på 
bakgrunn av:
- Fastsatt planprogram
- Innspill/møter med ledergruppe/ansatte
- Innspill fra innbyggere, lag og foreninger
- Innspill/møter med særskilte grupper 
- Innspill/møter med planforum/sektormyndigheter
- Merknader gjennom offentlige høringer

Mai 2017 September 2017 



FRAMDRIFTSPLAN SAMFUNNS- OG AREALDEL

Forarbeid
Offentlig høring  
Etterarbeid

Ved behandling av planprogrammet ønsket kommunestyret at både samfunnsdel og 
arealdel kunne sluttbehandlet før sommerferien 2017 og ba administrasjonen å 
vurdere om dette var mulig. Administrasjonen mener dette vil kunne medføre til en for 
svak kopling mot samfunnsdelen og for kort medvirkningsfase for innbyggerne som 
ønsker tiltak på sine eiendommer. Forslag til framdriftsplan som vist ovenfor behandles 
i formannskapet den 15/3 2017 .  



- Off. høring
- Fastsette  planprogram

- Eksterne innspill - Eksterne innspill

Innspill til planprogrammet

Samfunnsdel ArealdelPlanprogramPlanstrategi Handlingsdel

Instanser Innspill
planprogram

Innspill
samfunnsdel

Innspill 
arealdel

Sum -
innspill

- Fylkesmannen 
- Fylkeskommunen
- Sametinget
- Forsvarsbygg
- Statens vegvesen
- Kystverket
- Fiskeridirektoratet
- Rendalen Reinbeitedistrikt
- Jægervatn/Lattervik

(6)
(4)

29
15
9

9
1

6
11
9
1
3
1

10
4
4

35
26
18
1
3
1

19
5
4

Sum 10 63 49 112



Generelt om dialog i videre planprosess:

23/3: Drøfting/innspill til samfunnsdelen

11/5: Drøfting/innspill til arealdelen

Det kan muligens være behov for å drøfte sammenhengen samfunnsdel –
arealdel (20/4?)

I møtene med planforum er det ønskelig å avdekke problemstillinger, og 
avklare behov for separate møter med ulike fagmyndigheter



Drøfting av samfunnsdelen

• Orientering om hovedtrekk av innspill i den offentlige høringen av 
planprogrammet  (se forrige plansje)

• Orientering om fastsetting av planprogram  (om endringer i planprogrammet)

• Orientering om formannskapsmøte 15/3 (justert framdriftsplan og eventuell 
endringer av kystsoneplanen)

• Vedlagt følger merknadsbehandlingen av innspillene til planprogrammet (disse vil 
ikke gjennomgås på møtet, men kan danne grunnlag for kommentarer/innspill fra 
deltakerne).


