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Forslag til planprogram for kommuneplan 2018 - 2030
Formannskap har behandlet saken i møte 29.01.2018 sak 6/18
Møtebehandling
Ingen fremmet alternative forslag til vedtak i saken.
Det ønskes et notat til neste formannskapsmøte om hvilket omfang revisjonen vil bli.
Det kan også være en ide at en har en dag eller to med temamøte med politikerne i
forbindelse med revisjonen.
Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utsira Formannskap vedtar at forslag til planprogram legges ut til høring med seks
ukers høringsfrist. Oppstartsmelding av kommuneplan 2018-2030 kunngjøres i
Haugesunds Avis og utsira.kommune.no

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Utsira Formannskap vedtar at forslag til planprogram legges ut til høring med seks
ukers høringsfrist. Oppstartsmelding av kommuneplan 2018-2030 kunngjøres i
Haugesunds Avis og utsira.kommune.no
Grunnlagsdokumenter og vedlegg – Lovverk/Retningslinjer/Kommunale planer:
Forslag til planprogram 2018 – 2030
Oppstartsmelding kommuneplan 2018-2030
Gjeldende kommuneplan 2012 - 2022
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Bakgrunn for saken:
Kommuneplanen skal ha en rullering eller revisjon i løpet av valgperioden. Alle sittende
kommunestyrer skal ha mulighet til å komme med innspill på plan. Siste
revisjon/rullering var i 2013. I forkant av en kommuneplanprosess skal det utarbeides et
planprogram.
Saksopplysninger:
Planprogram er en plan for hvordan vi skal arbeide med revisjon av kommuneplan
2018-2030, en oversikt over prosesser og mål med revisjonen av en ny kommuneplan.
Det har skjedd en del nye endringer i regelverk siden 2013, og det er behov oppdatering
av samfunnsdel, samt justeringer i arealdel.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen tar sikte på en rask prosess med mindre justeringer og endringer i plan.
Enkelte saker er lagt på vent i påvente av ny kommuneplan. Det legges vekt på å få en
oppdatert og tidsriktig plan.

Konsekvenser grønn øy - energiøkonomisering:
Energi og klimaplanarbedet har en sentral posisjon i kommuneplanens måldel, og vi tar
sikte på ytterligere presisering og binding opp mot plan.
Konsekvenser for folkehelsen:
Verdifulle områder for nærfriluftsliv og rekreasjon vil bli markert med hensynssoner i
kart.
Økonomiske konsekvenser:
Store bindinger og vesentlige endringer av formål med regulering av areal kan medføre
store kostnader
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