
 

 

Bjerkreim 
kommune 

 
 

Saksbehandlar Øyvind Myhren Tjøstheim avd.ingeniør plan- og byggesak 

ArkivsakID: 20/563  

Arkivkode: FE-141  

   
 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - 1. 
gangs behandling 
 
 

Saksnummer Utval Møtedato 

005/21 Formannskapet 12.01.2021 

 
 
Rådmannen sitt forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar at planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel legges ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-
13, og at det varsles oppstart av planarbeid etter pbl § 11-12. 

 
12.01.2021 Formannskapet 
Avstemming: 
Rådmannen sitt forslag ble enstemmig vedtatt, med følgende tillegg: 
Tilgjengelige sosiale medier skal brukes aktivt for å dele informasjon ut til innbyggerne. 
 
FSK- 005/21 Vedtak: 
Formannskapet vedtar at planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel legges ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-
13, og at det varsles oppstart av planarbeid etter pbl § 11-12. 
Tilgjengelige sosiale medier skal brukes aktivt for å dele informasjon ut til innbyggerne. 

 
 
  



Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - 1. 
gangs behandling 
 
 

Saken gjelder: 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.  

 

Vurdering: 
Bjerkreim kommune skal revidere både kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens 
arealdel. Planprogrammet omfatter begge planene. Planene skal ha egne prosesser og 
behandles som to ulike planer. I planprogrammet er det lagt opp til at samfunnsdelen skal 
utarbeides og behandles først. På den måten kan arealdelen samsvare med retningslinjer 
samfunnsdelen har for kommunens overordnede og langsiktige utvikling. 
 
Planprogrammet inneholder fremdriftsplan og en liste over planlagte medvirkningsprosesser. 
Det er lagt opp til gode og omfattende medvirkningsprosesser, noe som reflekteres av 
fremdriftsplanenes relativt romslige tidsløp.  
 
Planprogrammet skal behandles og vedtas av formannskapet før det legges ut på høring og 
offentlig ettersyn. Planprogrammet vil deretter behandles av formannskapet til 2. gangs 
behandling før det blir endelig vedtak i kommunestyret. I høringsperioden oppfordres det til at 
kommunens innbyggere, næringliv og frivillige organisasjoner sender merknader til 
planprogrammet. 
 
 

 
Vedlegg: 
Dok.nr 

 
Tittel på vedlegg 

227190 Planprogram for kommuneplanene 1.2 

 
 

 

 

 


