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Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. 
Oppstart av planarbeid og utarbeiding av planprogram  
 
 
Rådmannen rår plan og forvaltningsutvalet til å gje slik tilråding: 
Plan og forvaltningsutvalet rår formannskapet til å gje slik tilråding: 
Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak: 
 
 
Sogndal kommune set med heimel i Plan og bygningslova §11-12 i gang arbeidet med «Kommuneplan for 
Sogndal kommune 2021-2030 – samfunnsdelen». 
 
Forslag til planprogram for arbeidet med kommuneplanen, jf. vedlegg, vert med heimel i Plan og 
bygningslova §11-13 samstundes med kunngjering av planoppstart sendt på høyring og lagt ut til offentleg 
ettersyn med høyringsfrist på minimum 6 veker.  
 
 
 
Vedlegg: 
Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. Forslag til Planprogram, 04.06.20 
 
Andre relevante dokument i saka: 
Kommunal planstrategi for Sogndal kommune 2020-2023 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 

 
 
 
2.  Bakgrunn for saka 
 
Lovgrunnlag 
Plan og bygningslova §11-1 fastslår at alle kommunar skal ha ein samla kommuneplan samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel. Vidare at:  
 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør 
omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien 
og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

 
For kommuneplanen sin samfunnsdel seier Plan og bygningslova §11-2: 
 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og 
vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den 
skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal 
virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private 
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Plan og bygningslova har vidare reglar om oppstart av planarbeidet i §11-12: 
 

Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte 
varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Det skal alltid kunngjøres en melding om dette 
i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. 

 
Og for utarbeiding av planprogram § 11-13: 
 

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av 
planarbeidet, og gjøres elektronisk tilgjengelig på nett. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 

 
Jf. også § 4-1 om innhald i planprogrammet: 
 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som 
vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av 
planmyndigheten. 

 
 
Bakgrunn i kommunal planstrategi 
Planarbeidet tek utgangspunkt i kommunal planstrategi for Sogndal kommune 2020-2023. Planstrategien 
er handsama i formannskapet og «gjort offentleg» i 30 dagar før endeleg vedtak i kommunestyret. Det er 
føresett at planstrategien vert handsam og endeleg vedteke i same kommunestyremøte som denne saka -
18.06.20. 
 
Sogndal kommune er ei ny kommune frå 01.01.2020. Det er i den kommunale planstrategien prioritert å få 
på plass ein samla kommuneplan samfunnsdel, som vert tett følgt av ein ny kommuneplan arealdel. Det er 
føresett at planarbeidet for kommuneplan, samfunnsdelen skal bli sett i gang med formelt vedtak med 
forslag til planprogram før sommaren 2020.  Arealdelen vil bli igangsett hausten 2020. 
 
 
Forslag til planprogram 
Som det går fram av lovgrunnlaget og Plan og bygningslova 11-13 og §4-1 skal det ved oppstart av arbeid 
med ein kommuneplan utarbeidast eit forslag til planprogram. Med bakgrunn i krav i lovverk og med 
grunnlag i den kommunale planstrategien er det utarbeida eit slik forslag til planprogram. Det vert vist til 
vedlagt «Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. Forslag til Planprogram» 
 
 
 
 
3.  Vurderingar og konsekvensar 
 
Oppstart av planarbeidet med kommuneplan samfunnsdel er i samsvar med tidsplan i den kommunale 
planstrategien.  
 
I forslag til planprogram er føringar i planstrategien lagt til grunn. Det er lagt opp til at kommuneplanen skal 
få ein temainndeling med sektorovergripande område først, og så  vidare sektorvise tema som gjev 
grunnlag for sektorane sine planar og verksemd, jf. plan og bygningsloven § 11-2.  
 
 
Skildring av planprosessen med fristar, deltakarar og opplegget for medverknad er grovmaska i forslaget 
som ligg føre. Dette skuldast at tida vi har hatt til utarbeiding av forslaget har vore noko knapt. Det vil også 
vere behov for ein nærare gjennomgang av organisering og fordeling av oppgåver for ulike 
utgreiingsoppgåver som skal gjennomførast som grunnlag for planen – og som vi påverke framdrift og 
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prosess. Det vert difor lagt opp til at desse punkta i større grad vert konkretisert før planprogrammet vert 
vedteke over sommaren. 
 
 
 
 
4.  Konklusjon  
 
I samsvar med kommunal planstrategi vert arbeidet med kommuneplanen samfunnsdelen sett i gang med 
formelt vedtak, og vedlagt forslag til planprogram vert samstundes med kunngjering av oppstart sendt på 
høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. 
 
 
 


