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1 INNLEDNING 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-1 er kommunen pålagt å utarbeide en samlet 

kommuneplan som skal være kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanen består 

av en samfunnsdel og en arealdel, og skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, 

interesser og oppgaver. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål 

og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon – for å sikre god, 

langsiktig, helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling. 

Kommunal planstrategi for Skånland kommune 2016-2020 ble vedtatt i Kommunestyret 14.12.2016. 

En av hovedprioriteringene i inneværende planperiode er å utarbeide helt ny samfunnsdel til 

kommuneplanen, da Skånland kommune per i dag ikke har en komplett kommuneplan, bare 

arealdelen fra 2008.  

Det foreligger en politisk prioritering fra 2015 om fokus på revisjon av kommuneplanens arealdel 

foran samfunnsdelen. Prinsipielt er nå prioriteringen av samfunnsdelen viktig, fordi samfunnsdelen 

legger føringer for all kommunal planlegging, også for arealdelen. Arbeidet med revideringen av 

arealdelen vil fortsette parallelt med samfunnsdelen. 

Som et ledd i varsling av planoppstart, skal det utarbeides et planprogram som setter rammene for 

det videre kommuneplanarbeidet. Dette planprogrammet skal ta for seg følgende: 

 Nasjonale og regionale føringer for kommuneplanarbeidet 

 Formålet med planarbeidet 

 Prioriterte tema i kommuneplanen 

 Opplegg for medvirkning  

 Planprosessen med frister og deltakelse 

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker, før det 

fastsettes av Kommunestyret. 

1.1 Bakgrunn 

Skånland kommune skal være en god kommune å være i gjennom alle livets faser. For å kunne 

oppfylle kommunens ønske om å imøtekomme alle økte behov i forhold til dette, kreves det tydelige 

strategier og målsetninger. Disse strategiene og målsetningene utarbeides og fastlegges gjennom 

prosessen med kommuneplanens samfunnsdel. 

I lys av den utviklingen som skjer i Skånland kommune, i våre nabokommuner Tjeldsund, Evenes og 

Harstad, og i regionen for øvrig, er behovet for overordnet planverk viktigere enn noen gang. En 

storstilt satsning på Forsvaret på Evenes og i Ramsund, på samferdsel gjennom Hålogalandsvei-

prosjektet og «Harstadpakken», samt styrkingen av Evenes lufthavn Harstad/Narvik, stiller 

kommunen ovenfor store og nye, men positive utfordringer. Positiv i den forstand at dette er reelt og 

vedtatt – det skjer. Skånland kommune trenger ikke ha fokus på å håpe eller ønske utvikling i form av 

aktivitet i våre nærområder – den er allerede vedtatt og den skjer i et omfang som det er 

utfordrende i seg selv å ta inn over seg.  
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Disse nye og positive utfordringene må kommuneplanens samfunnsdel ta sikte på å legge grunnlaget 

for å løse. Konkret vet vi at den utviklingen som er i forbindelse med Forsvarets økte aktivitet på 

Evenes Flystasjon, alene vil generere anslagsvis 800-1000 arbeidsplasser i vårt umiddelbare 

nærområde. Dette er massivt, og vil kreve mye av oss dersom vi skal kunne være i aktiv posisjon i 

forhold til å være en attraktiv og aktuell bokommune.  

Skånland kommune trenger langsiktige strategier for den kommunale tjenesteproduksjonen, 

tettstedsutviklingen, arealplanleggingen og næringsutviklingen som skal legge grunnlaget for at vi 

lever opp til kommunens visjon om «Sammen for hverandre». 

Kommunen har ikke tidligere utarbeidet og vedtatt kommuneplanens samfunnsdel. Når det er sagt, 

er det lagt ned mye og godt planarbeid som omfatter sentrale forhold som en god samfunnsutvikling 

er avhengig av.  Dette arbeidet kan og vil legges til grunn i prosessen med utarbeidelsen av 

samfunnsdelen. Spesielt nevnes forhold som kartlegging og planverk knyttet til folkehelse, risiko og 

sårbarhet, samt klima og miljø.  

 

1.2 Overordnede nasjonale og regionale føringer 

For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette fremgår av Plan- og bygningslovens § 6-1. 

Med siste forventningsdokument, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, ønsker regjeringen å 

fremme samarbeidet med kommunene og fylkeskommunene om en bærekraftig og mer effektiv 

areal- og samfunnsplanlegging i årene som kommer. Regjeringens forventninger til kommunal 

planlegging er delt på tre hovedfokusområder og er oppsummert punktvis i tabellen nedenfor. 
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Gode og effektive 
planprosesser 

Bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling 

Attraktive og klimavennlige 
tettstedsområder 

 Kompetanse og kunnskap 
 Tidlig medvirkning 
 Bruke regionalt planforum 
 Riktige prioriteringer og 

forenklinger 
 Effektivitet 
 Digitalisering 

 Fokus på miljø og reduksjon 
av klimagassutslipp 

 Risiko- og sårbarhetsanalyser 
 Aktiv forvaltning av natur- og 

kulturminneverdier 
 Fremtidsrettet nærings- og 

jordbruksutvikling 
 Ivareta samiske interesser 

 Bolig, jobb, handel, 
service og sosiale 
møteplasser i sentrum 

 Legge til rette for økt 
fysisk aktivitet 

 Sikre trygge og 
helsefremmende miljøer 

 Fokus på universell 
utforming 

 

I tillegg må følgende statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer legges til grunn i 

planleggingen: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen   

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene  

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag  

Regionale føringer og utredninger:  

- Fylkesplan for Troms 2014-2025 

- Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 

- Regional transportplan for Troms 2014-2023 (under rullering)  

- Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 

- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

- Regional forvaltningsplan, vannregion Troms 2016-2021  

- Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

- Kulturarvplan for Troms 2011-2014  

- Regional plan for idrett og anlegg for fysisk aktivitet 2014-2025 (under rullering) 

- Regional plan for reindrift (under utarbeidelse) 

- Sjumilssteget 

Kommunale planer og utredninger: 

- Kommunal planstrategi 2016-2020 

- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Skånland kommune (under utarbeidelse) 

- Oversiktsdokumentet: Kartlegging av helsetilstand i Skånland 2016 

- Energi- og klimaplan for Skånland kommune 2010-2020 

- Utkast til Kartlegging av viktige friluftsområder i Skånland 

- Kommunal plan for idrett- og friluftsliv 2016-2028 
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2 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

Sammen med resten av kommunene i regionen, står Skånland ovenfor en situasjon hvor stor satsning 

i nærområdet høyst sannsynlig vil medføre økt tilflytting og økt etterspørsel etter alle tjenester og 

tilbud som finnes i en kommune. Arbeidet med kommuneplanen tar utgangspunkt i Skånland 

kommunes status pr. i dag som egen kommune – men kommunestyret i Skånland og Tjeldsund 

vedtok sent i 2016 sammenslåing. Rådmannen ønsker uansett å legge strategier for kommunens 

videre arbeid, med bakgrunn i de forholdene som i dag foreligger.  

Planstrategien legger føringer for noen av fokusområdene som skal utredes i samfunnsdelen – noen 

vil være av gjennomgående karakter, mens andre vil få egne kapitler. Iht. planstrategien skal 

følgende tverrsektorielle punkt tydelig fremkomme i all planlegging i kommunen: 

 Universell utforming – «tilgjengelighet for alle» 

 Barn og unge 

 Folkehelseperspektivet 

 Miljøhensyn – herunder forholdet til klimagassutslipp, energi og klimatilpasning. 

Det forventes at mye av utredningsbehovet dekkes innenfor de ulike tematiske planene og 

kunnskapsgrunnlag som er utarbeidet iht. nylig vedtatt planstrategi, men ytterligere utredninger vil 

utføres ved behov. 

Siden kommunen ikke har en samfunnsdel fra før, vil konkrete målformuleringer og visjoner for 

kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon bli utarbeidet og fastsatt av 

kommunens politikere i planlagte workshops etter planstart. Bruken av workshops tror vi er et riktig 

verktøy fordi det legger til rette for idéskaping og måldiskusjon på tvers av sektorer, alder, politisk 

tilknytning og sosial tilhørighet/stedlig tilknytning.  

Dette vil også sikre en god politisk forankring av planen ettersom det tas sikte på en aktiv politisk 

deltagelse i hele prosessen.    

2.1 Fokusområder 

Med sine ca. 466 km2 og 3048 innbyggere per 1. januar 2017, har Skånland kommune følgende 

forhold som utgangspunkt for videre utvikling: 

 Sentral beliggenhet i den mest folkerike regionen i Nord-Norge – det er kort vei til det meste 

 Flere yrende lokale bygdesamfunn 

 Engasjert lag- og foreningsliv, både innen idrett og andre aktiviteter 

 Idyllisk natur og mangfoldige rekreasjonsområder 

 Flere verneområder med nasjonale og internasjonale naturverdier 

 Massiv satsning på Forsvaret og samferdsel i nærområdet 

 Store områder med muligheter for utvikling av boligfelt og næringsaktivitet 

 Fremadstormende verkstedindustri og oppdrettsnæring 

 Spredt kommunal tjenesteproduksjon med drift i Grovfjord, Sandstrand og Evenskjer 

 Viktige samiske kjerneområder 
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Alle punktene nevnt over er forhold som aktivt skal ivaretas og videreutvikles under planlegging av 

samfunnsutviklingen og oppfølgingen av kommuneplanens samfunnsdel. I de neste underkapitler 

presenteres viktige områder som tas sikte på å vurderes ytterligere i samfunnsdelen.  

2.1.1 Godt for alle å bo og leve i Skånland 

Folkehelsearbeid og utvikling av aktive og trygge lokalsamfunn er to sider av samme sak. En rekke 

forhold i samfunnet påvirker folkehelsen, slik som bolig, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale 

miljøer. Kunnskap om disse samfunns- og miljømessige forhold er en forutsetning for å ivareta 

innbyggernes helse. God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling – samtidig som 

folkehelsen er en viktig faktor for god utvikling. 

Befolkningens helse og sosiale forskjeller i helse påvirkes av velferdsutvikling og forskjeller i levekår. 

Utviklingen av helse i befolkninga er nært knyttet til oppvekstsvilkår og de forholdene vi lever under. 

I tillegg kommer de individuelle livsfaktorene som alder, kjønn og biologi. Folkehelse angår oss alle, 

og handler først om å legge til rette for en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse.  

Gjennom å legge til rette for en god 

oppvekst legges grunnlaget for en god helse 

på individnivå. Å planlegge for, og satse på 

barn og ungdom og deres behov, er 

myndighetenes mulighet for å utjevne 

sosiale ulikheter i helse i befolkingen. Gode 

oppvekstmiljøer, velferdsordninger og 

tjenester som fanger opp risikoutsatte 

familier og barn, er derfor avgjørende lokale 

investeringer for å fremme en framtidig god 

folkehelse, og redusere sosialulikhet i helse. 

 

Bolig er et grunnleggende velferdsgode og en viktig faktor for den enkeltes helse og trivsel. Bolig er 

en forutsetning for deltagelse i utdanning og arbeidsliv, og i samfunnslivet for øvrig. Skånland 

kommune må arbeide for å legge til rette for at alle de som ønsker å bo i kommunen, får bo her. 

Dette arbeidet er igangsatt gjennom flere pågående reguleringsplanarbeider og omdisponering av 

arealer – og tas sikte på å videre vurderes og utredes i samfunnsdelen. 

 

I samfunnsdelen skal vi svare på hvordan vi i vår samfunnsutvikling kan ivareta 

og legge til rette for god folkehelse og gode levevilkår på livets ulike stadier.  

 

 

I samfunnsdelen skal vi svare på hvordan vi skal legge til rette for trygge og 

gode boligområder, nærmiljø og aktivitetstilbud. 
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Kultur, sosial tilhørighet og nettverk er andre forhold som setter preg på et kommunesamfunn. 

Kommunens frivillige lag og foreninger som bidrar med et bredt tilbud til Skånlands innbyggere med 

helsefremmende aktiviteter og mulighet for mestring og sosialisering, må ivaretas og tilrettelegges 

for i utviklingsarbeidet.  

2.1.2 Samisk språk, kultur og næringsliv 

Skånland kommune har et sterkt og markant innslag av innbyggere med samisk bakgrunn. Den 

tradisjonelle og mest framtredende samiske bosetningen i Skånland er hovedsakelig konsentrert i 

markebygder.  

Kommunestyret vedtok tidlig i 2017 å søke innlemmelse i forvaltningsområde for samisk språk. 

Innlemmelse i forvaltningsområdet medfører at det samiske språk blir fullstendig likestilt med 

majoritetsspråket i offisielle sammenhenger. Hovedmål ved innlemming er at kommunene skal bidra 

til å synliggjøre, ivareta og vitalisere samisk språk og kultur, samt ha en funksjonell tospråklighet. Det 

legges imidlertid til at det å bygge et nytt forvaltningsområde skjer over tid, og medfører nye 

utfordringer for kommunen mht. økonomi, ressurser og forvaltning. 

Med samisk språk-, kultur- og næringsaktivitet, vil en både i og fra området i langt sterkere grad 

kunne bidra til styrket samisk språkbevissthet og identitet. For Skånland kommune er det derfor 

viktig å utarbeide en lokal strategi for ivaretakelse av samisk kultur, språk og næringsliv. Dette skal 

framkomme mer detaljert i samfunnsdelen. 

 

2.1.3 Næring, landbruk og reiseliv 

Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for den voksne befolkningen inngår som 

vesentlige bakenforliggende faktorer som har betydning for folkehelsa. På arbeidsarenaen får vi 

brukt våre ressurser i en meningsfull sammenheng, det gir oss sosialt fellesskap og det gjør oss i 

stand til å forsørge oss selv. Å delta i - og være en del av et arbeidsfellesskap har betydning for 

opplevelse av mening og livskvalitet.  

Den sterke satsingen på Forsvaret på Evenes, gir mange muligheter. Kommunen vet at det er viktig 

for de som skal ha sitt daglige virke der, å bosette seg der det også er lagt til rette for 

karrieremuligheter for partneren. I så måte vil det være grunnleggende for Skånland kommune å ta 

stilling til hvordan vi kan legge strategier for å tilby/legge til rette for «nr. 2-arbeidsplasser». 

En utvikling og videreutvikling av næringsaktiviteten i kommunen forutsetter utnyttelse av 

eksisterende nærings- og industriarealer i kommunen, samt at det legges til rette for nye 

næringsarealer. Skånland kommune har også potensiale for å videreutvikle maritim næring, industri 

og samferdsel.  

I samfunnsdelen skal vi svare på hvordan vi best skal legge til rette for, ivareta 

og videreutvikle grunnlaget for å fremme samisk språk, kultur og næringsliv.  
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Landbruket utgjør viktige arbeidsplasser og gode ressurser for lokalsamfunnet og for kommunen som 

helhet. Å opprettholde landbruket og legge til rette for videre utvikling gjennom generasjonsskifte og 

andre målrettede tiltak, er et viktig bidrag også til bosetting og levende bygder. Eiendomsstrukturen 

kan være utfordrende, men Skånland kommune har mange muligheter med gode landbruksvilkår og 

mye lettdreven jord.  

 

Reiselivet er i ferd med å innta en sentral plass i Troms, og reiselivsnæringen er i vekst i mange 

kommuner. Statistikker viser at Troms i 2016 hadde en større økning i overnattingsdøgn enn 

Nordland og Finnmark, og at camping og hytteutleie i Troms er i god vekst. I Skånland finnes det to 

campingplasser og en gård som driver med gårdsturisme, samt en restaurert markesamisk boplass 

med mulighet for overnatting i lavvo. I tillegg tilbys hytteutleie og fiskeferier samt overnatting og 

servering ved Tjeldsundbrua Kro og Hotell AS. 

 

2.1.4 Klimatilpasning, sikkerhet og beredskap 

Klimaet er i endring. Som følge av global oppvarming vil klimaendringene gi oss utfordringer som vi 

må forberede oss på, og tilpasse oss til. Det spås hyppigere tilfeller av kraftig nedbør og store 

flommer. Flom og skred kan opptre hyppigere og på steder som ikke tidligere har vært utsatt. 

Skredtypene jord-, flom- og sørpeskred er det særlig grunn til økt aktsomhet mot. Havnivået vil stige 

frem mot år 2100, noe som kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land enn hva 

som er tilfelle i dag. Alle disse forholdene må tas hensyn til når det bygges nytt.  

Å ivareta samfunnssikkerhet er på den ene siden å arbeide systematisk for å avverge uønskede 

hendelser som terror, avbøte og redusere konsekvenser av hendelser som ekstremvær og flom. PÅ 

den andre siden – i en litt mer dagligdags sammenheng - er arbeidet med god arealplanlegging og 

god tilrettelegging viktig for å redusere risikoen i det daglige. Dette kan være trygge skoleveier, 

tilrettelegging for funksjonshemmede, god lokal brannberedskap o.a. Det forventes at kommunen er 

i beredskap, har planer og kan iverksette tiltak når hendelser krever det. 

 

I samfunnsdelen skal vi svare på hvordan vi skal legge til rette for framtidsrettet, 

attraktiv og bærekraftig utvikling av næring og landbruk, der videreutvikling av 

eksisterende arbeidsplasser er like viktig som å legge til rette for nye.  

 

 

Samfunnsdelen skal belyse hvordan vi i et langsiktig perspektiv skal jobbe for 

å utvikle en bærekraftig reiselivsnæring som ivaretar naturen, bedriftene og 

lokalsamfunnet. 

I samfunnsdelen skal vi svare på hvordan vi ivaretar en sikkerhet og beredskap som 

forebygger risiko for innbyggernes helse og materielle verdier, både i forhold til 

større hendelser, ulykker og konsekvensene av de klimaendringene vi står ovenfor.  
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2.1.5 Miljø 

Skånland har unike friluftslivsområder som er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon. 

Det ble i 2010 påbegynt et arbeid for å kartlegge viktige friluftsområder i Skånland kommune. Det 

ferdige kartleggingsdokumentet ble imidlertid ikke vedtatt, men skulle innarbeides i 

kommuneplanens arealdel ved neste rullering. I denne kartleggingen ble det gjort mye og godt arbeid 

for å verdisette kommunens friluftsområder.  

I tiden fremover vil det være viktig å ha fokus på å bevare ulike former for naturtyper i kommunen, 

og ikke bygge ned viktige habitater for sårbare lokale økosystemer. I kommunen har vi flere 

verneområder med nasjonale naturverdier, herunder Tennvatn, Myrvatn og Balteskardvatn 

naturreservat. Verneområdene har verdi for friluftsliv, rekreasjon og opplevelse, samt 

reiselivsnæringen – og må, sammen med øvrig viktig biologisk mangfold, naturtyper og 

friluftsområder – ivaretas og sikres i samfunnsplanleggingen. 

 

2.1.6 Kommunen som tjenesteyter, forvalter og samfunnsutvikler 

Samfunnsdelen må vise hvordan den kommunale tjenesteproduksjonen skal ivaretas og 

videreutvikles i lys av den utviklingen vi tidligere har beskrevet. Vi må som kommune imøtegå den 

vedtatte høye aktiviteten i regionen, slik at vi kan levere gode tjenester til våre innbyggere i et 

endringsperspektiv.

 

2.2 Kommuneplanens handlingsdel 

Plan- og bygningsloven stiller krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel – som sammen med 

økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. 

Handlingsdelen skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de 

neste fire budsjettår eller mer. Handlingsdelen angir ressursfordeling og spesifiserer resultatmål og/ 

eller tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp målene i kommuneplanen. 

Samfunnsdelen skal belyse hvordan vi skal sikre kommunens naturmangfold og 

biologisk mangfold, landskap og viktige friluftsområder. 

Samfunnsdelen må tydeliggjøre hvordan den kommunale tjenesteproduksjonen 

skal ivaretas og videreutvikles i det endringsperspektivet vi ser for oss.  
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 Organisering 

Kommuneplanens samfunnsdel følger prosesskravene i Plan- og bygningsloven og skal vedtas i 

Kommunestyret. Planarbeidet ledes av rådmannen gjennom sitt interne administrative planforum, 

med sekretariat i driftsenhet for tekniske tjenester. Planleggingen og arbeidet underveis konfereres 

med de ulike sektorene der det kreves ytterlige utredninger enn det kunnskapsgrunnlaget som 

foreligger. 

3.2 Opplegg for medvirkning 

Medvirkning i planprosesser har flere hensikter. Fra et demokratiperspektiv er det viktig at alle 

interesser høres og at det gis mulighet for innspill. Medvirkning bidrar med viktig kunnskap og 

fremmer kreativitet i planleggingen, og gjør dermed planene bedre.  

I arbeidet med kommuneplanen er det viktig å tenke på at planen skal kunne brukes, og at både 

politikere og administrasjon føler et ansvar og eierskap for planen. Det er også viktig å jobbe aktivt 

med å øke befolkningens forståelse av planen, både dens betydning og hvilke muligheter den åpner 

for.  

Kommunens plan for å sikre bred medvirkning er å arrangere en eller flere workshops der både 

politikere, driftsledere og representanter fra kommunens næringsliv, lag- og foreninger, samt andre 

engasjerte, inviteres. Utover dette legger kommunen opp til å invitere barn og ungdom til 

medvirkning gjennom framtidsverksteder i skolen. Aktuelle tema på disse møtene/verkstedene er 

kommunens framtidsutsikter, visjoner, verdier, mål og strategier. 

Underveis i arbeidet holdes møter i administrativt planforum, regionalt planforum og med 

sektormyndigheter ved behov. Samråd med statlig fagmyndighet og fylkeskommunen vil kunne 

klarlegge problemstillinger og hovedspørsmål. Skånland kommune ønsker at arbeidet med 

samfunnsdelen inngår i Fylkesmannens prosjekt «Samordning av statlige innsigelser til kommunale 

planer». 

Ved planforslagets offentlige høring, vil innbyggere informeres og inviteres til innspill via kommunens 

hjemmeside og facebookside.  Bruk av digitale/sosiale medier vil for øvrig være et svært aktuelt 

verktøy gjennom hele arbeidet. 
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3.3 Framdriftsplan 

Det tas sikte på sluttbehandling av samfunnsdelen mot slutten av 2017. Fremdriftsplanen som her er 

vist, forutsetter at planprosessen går uten nevneverdige problemer.  

 

 

 
Hendelse 

2017 

J F M A M J J A S O N D 

P
la

n
p

ro
gr

am
 Utarbeide forslag til planprogram             

Planutvalg varsler oppstart og legger 
planprogram ut til offentlig ettersyn 

            

Offentlig ettersyn             

Behandle innspill fortløpende             

Planprogram vedtas i Kommunestyret             

P
la

n
fo

rs
la

g 

Utarbeide planforslag 
 Innhente/bearbeide planmateriell 
 Gjennomføre workshops og møter 

    
 
 

 
 
 

       

Regionalt planforum             

1. gangs behandling i Planutvalget             

Planforslag til offentlig ettersyn             

Behandle innspill fortløpende             

2. gangs behandling i Planutvalget             

Samfunnsdelen vedtas i Kommunestyret             


