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Kommunedirektørens innstilling 

 

1. Hustadvika kommune varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens 
arealdel, jf. plan- og bygningslovens § 11-12, i tråd med vedtatt planstrategi. 

2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, datert den 21.1.2021, 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-1 og §§ 11-12 til 11-14. Høringsperioden er minst 6 uker. 

 

--- 
 

 
 

VOTERING:  
Kommunedirektørens innstilling ble tatt opp til votering: enstemmig 

vedtatt.  
 

 



 
  

 

Vedtak 

 
1. Hustadvika kommune varsler oppstart av arbeidet med 

kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningslovens § 11-12, i tråd 

med vedtatt planstrategi. 
2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, datert den 

21.1.2021, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til 
plan- og bygningsloven § 4-1 og §§ 11-12 til 11-14. Høringsperioden er 

minst 6 uker. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 

1. Hustadvika kommune varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens 
arealdel, jf. plan- og bygningslovens § 11-12, i tråd med vedtatt planstrategi. 

2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, datert den 21.1.2021, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-1 og §§ 11-12 til 11-14. Høringsperioden er minst 6 uker. 

 

--- 

Saksopplysninger  

Saken omhandler utlegging av forslag til planprogram for kommuneplanens 
arealdel til høring og offentlig ettersyn, og med det meldes det om oppstart av 

planarbeidet med kommuneplanens arealdel. Planarbeidet tar utgangspunkt i 
vedtatt kommunal planstrategi 2020-2023, vedtatt den 2. april 2020 (PS 

20/2020) og kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 vedtatt den 17. 
september 2020 (PS 70/2020). I høringsperioden er det anledning til å komme 
med innspill til planprogrammet. 

 

 

Bakgrunn: 

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 
handlingsprogram og arealdel (PBL §11-1). Kommuneplanen er kommunens 

overordnede plan og viktigste politiske styringsdokument. Den gir langsiktige 
rammer for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og bruken av 
arealressursene. 

Fra 1. januar 2020 ble tidligere Eide kommune og Fræna kommune til 
Hustadvika kommune. Gjeldende kommuneplanens arealdel for Eide kommune 

ble vedtatt den 21. juni 2005, og gjeldende for Fræna kommune ble vedtatt den 



15. desember 2014. Nå skal arbeidet med en ny arealplan som omfatter hele 

kommunens samlede areal startes. 

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune ble vedtatt den 17. 

september 2020, og danner grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. 

En overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel gjør arealplanene 

bedre tilpasset samfunnets behov og utfordringer. Den kan bidra til helhetlig 
avveining mellom nasjonal, regional og kommunal arealpolitikk.  

Videre gir arealstrategi langsiktig retning til kommunens areal- og 
ressursforvaltning. Det er viktig for å samordne bolig-, areal- og 
transportplanleggingen, fremme næringsutvikling, redusere klimagassutslippene, 

tilpasse samfunnet til klimaendringene, skape sosialt bærekraftige samfunn og 
redusere nedbygging av dyrka mark og natur.  

En oppdatert arealdel i kommuneplanen vil legge grunnlag for raskere 
behandling av reguleringsplaner og økt forutsigbarhet for innbyggere og 
næringsliv.  

Kommunens planarbeid skal sikres gjennom bred involvering og medvirkning av 
innbyggerne i kommunen.  

Kommuneplanens arealdel: 

Dette sier plan- og bygningsloven om kommuneplanens arealdel, jf. § 11-5: 

«Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens 
arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling 
og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens 

område. 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen 

og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan 
settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte 

plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan 
nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er 

ivaretatt. 

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner 
for bruk og vern av arealer». 

Arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, 
og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Arealdelen er et verktøy til å gjennomføre samfunnsdelen. Samtidig skal 
arealdelen være utformet i et langsiktig perspektiv. Den må derfor være 
tilstrekkelig fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter. Det 

innebærer at kommuneplanens arealdel bør holdes på et relativt overordnet nivå 
og ikke ta for seg detaljer. Dette gjelder spesielt innenfor arealformålet 

bebyggelse og anlegg. 

Planprogram: 

Dette sier plan- og bygningsloven om planprogram, jf. § 4-1: 

«For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner 
som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 

varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 



planarbeidet. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om 

planprogram for reguleringsplaner. 

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». 

Høringsfrist for forslag til planprogram er minimum 6 uker, jf. plan- og 
bygningsloven § 11-3.  

Det er viktig at forslag til planprogram har en tydelig utforming før det legges ut 
til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet skal inneholde nødvendig 

informasjon og må være av en slik kvalitet at det gir grunnlag for medvirkning 
og relevante innspill fra berørte myndigheter og andre med interesse i 
planarbeidet.  

Konsekvensutredninger (KU): 

Kravet om konsekvensutredning gjelder for kommuneplaner som fastsetter 

retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging, og for reguleringsplaner som 
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Hensikten med 

bestemmelsene om konsekvensutredninger er at hensynet til miljø og samfunn 
blir tatt i betraktning under forberedelser av planer, og når det tas stilling til om, 
og eventuelt på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres. 

Planprogrammet legger grunnlag for utarbeidelsen av konsekvensutredningen 
som vil gi en beskrivelse og vurdering av planens konsekvenser for relevante 

miljø- og samfunnstema. Et viktig arbeid med konsekvensutredningen vil være å 
utrede relevante og realistiske alternativer. Forskrift om konsekvensvurdering gir 
utfyllende bestemmelser på hvordan konsekvensvurderingene skal gjennomføres 

og hva de skal inneholde og svare ut. 

Kommunedirektøren legger opp til at planprosess og utarbeidelse av 

plandokumenter i hovedsak ledes og utføres av kommunens egne ansatte. Det 
kan likevel være behov for kjøp av tilleggstjenester i forbindelse med 
delutredninger. I så tilfelle vil egne saker om finansiering av dette fremmes til 

formannskapet. 

Medvirkning: 

Dette sier plan- og bygningsloven om medvirkning, jf. § 5-1: 

«Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. 
Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av 

andre offentlige organer eller private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper 

som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og 
interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode 
muligheter for medvirkning på annen måte». 

Kommunen skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og tilgjengelig 
medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med organiserte og uorganiserte 



interesser. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell 

medvirkning i planprosessen. 

Kommunen tar på alvor den utfordringen som ligger i å oppnå medvirkning fra 

interesser og hensyn som ikke har klare talspersoner gjennom etablerte 
organisasjoner, og andre grupper som krever spesiell tilrettelegging. Dette kan 
f.eks. gjelde barn i et område, personer med funksjonsnedsettelse, personer 

med fremmedkulturell bakgrunn, eller andre personer eller grupper med særlige 
behov. 

Interkommunal plan for sjøareal: 

I vedtatt planstrategi er det prioritert oppstart av en plan for sjøarealene i 
Hustadvika kommune. En aktiv planlegging av sjøarealene er viktig for å sikre 

både lokal verdiskaping og langsiktig bærekraftig utvikling. En slik plan vil dekke 
sjøområdene ved Julsundet, Harøyfjorden og Hustadvika. Planen vil gi bedre 

kunnskapsgrunnlag, avklare arealbruk og gir felles retningslinjer for 
saksbehandling av søknader om nye tiltak i sjø. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har vedtatt å støtte Aukra kommune og Hustadvika kommune i 

et slikt arbeid. Arbeidet med en plan for sjøareal må sees i sammenheng med 
arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Det foreligger en interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre der tidligere Eide 
kommune er med. 

Vurdering 

Kommunedirektøren har utarbeidet et forslag til planprogram for 
kommuneplanens arealdel, basert på nasjonale og regionale føringer, erfaringer 

fra forvaltning av gjeldende planer for tidligere Fræna og Eide, og med forankring 
i mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 

september 2020.  

Arbeidet med kommuneplanen arealdel er viktig, og må ses i sammenheng med 
pågående prosesser med planer som plan for helse og velferd, plan for oppvekst, 

trafikksikkerhetsplan, interkommunal plan for sjøareal, plan for kultur, idrett og 
friluftsliv, plan for næringsliv, og plan for klima, energi og miljø.  

Kommunedirektøren legger opp til en planprosess på knappe to år fra vedtatt 
planprogram til vedtaksbehandling av utkast til kommuneplanens arealdel. Dette 

er meget ambisiøst. Kommuner som gjennomfører lignende planprosesser, 
bruker mellom to og fire år. Kommunedirektøren har likevel tro på at dette kan 
gjennomføres. 

Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel skal ifølge 
plan- og bygningsloven legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker, og at det 

samtidig varsles om oppstart av kommuneplanarbeid. Etter varslingsperioden og 
offentlig ettersyn av forslag til planprogram er over, vil planprogrammet 
revideres i henhold til innkomne merknader og fremmes for kommunestyret for 

endelig fastsettelse. 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor innstiller kommunedirektøren på at det 

varsles oppstart på planarbeidet for kommuneplanens arealdel. 
Kommunedirektøren mener at forslag til planprogram legger et godt grunnlag for 
planarbeidet, og anbefaler derfor at det sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 



Vedlegg 

1 Utkast - Planprogram kommuneplanens arealdel - Hustadvika kommune 
21.01.2021 

 


