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FORENKLET REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030. FORSLAG 
TIL PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDET. 

SAMMENDRAG: 
Kommunestyret har gjennom «kommunal planstrategi for Vennesla 2020-2023» vedtatt 
at det til kommuneplanens arealdel skal gjennomføres en forenklet prosess for revisjon 
av planen. Revisjonen skal kun omhandle LNF-formål og områder der spredt 
boligbebyggelse er tillatt. I henhold til planstrategien skal dette arbeidet starte opp i 
2021.  
 
Som grunnlag for arbeidet med revisjon av kommuneplanen er det utarbeidet et forslag 
til planprogram. Programmet skal avklare hva som er målsettingen med planarbeidet. 
Prosessen og opplegg for informasjon og medvirkning skal også beskrives. 
Planprogrammet skal vedtas av kommunestyret etter høring, og vil være 
kommunestyrets bestilling til kommuneplanrevisjonens innhold og prosess. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 varsler Vennesla kommune 
oppstart av forenklet revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2030. 
Forslag til planprogram for kommuneplanen sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-13. 

  
 
 
Vedlegg:  
Forslag til planprogram, datert 07.10.2021 
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Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret vedtok i november 2020 «Kommunal planstrategi for Vennesla 2020-
2023». Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre i fireårsperioden. Kommunestyret vedtok at arealdelen skulle 
ha en forenklet prosess for revidering. Revisjonen skal kun omhandle LNF-formål og 
områder der spredt boligbebyggelse er tillatt. I henhold til planstrategien skal dette 
arbeidet starte opp i 2021. 
 
Første steg i en revisjon av kommuneplanens arealdel er å fastsette et planprogram 
etter reglene i plan- og bygningsloven § 4–1.  Et planprogram skal gjøre rede for 
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for 
medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert, samt behovet for utredninger.  
 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig 
gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
Planprogrammet fastsettes deretter av kommunestyret 
 
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2030 beskriver 
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for 
medvirkning, krav til innspill samt behovet for utredninger.  Planprogrammet vedtar 
innholdet for planarbeidet og er å anse som et retningsgivende dokument.  Det gir 
kommunens innbyggere og offentlige instanser innblikk i prosessen og et godt 
utgangspunkt til å formulere sine kommentarer og eventuelle innvendinger til 
planarbeidet. 
 
Merknader: 
I utarbeidelsen av eksisterende arealdel av kommuneplanen ble det gjennomført en 
omfattende rullering og større revisjon av planen. I den kommende revisjonen av planen 
er det ikke lagt opp til et omfattende revisjonsarbeid. Det legges kun opp til en justering 
og vurdering av arealdelens LNF-formål med områder for spredt boligbebyggelse.  
 
Rådmannen anbefaler at vedlagt forslag til planprogram for en forenklet revisjon av 
kommuneplanens arealdel 2018-2030 sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, sammen med varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet. 
 


