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KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RØYRVIK KOMMUNE
Vedlagte dokumenter:
1. Forslag til planprogram, datert 21.02.2017
Ikke vedlagte dokumenter:
Kommunal planstrategi for Røyrvik kommune 2016 – 2019.
Hjemmel for behandling:
Saken behandles etter plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Avgjørelsesmyndighet i denne type
saker er tillagt formannskapet jfr. Røyrvik kommunes delegasjonsreglement pkt. 2.38.
Saksopplysninger:
I vedtatt planstrategi for Røyrvik kommune er det meldt inn behov for rullering av kommuneplanens
arealdel i 2017. En rullering av kommuneplanens arealdel krever at det først utarbeides et planprogram
som skal vedtas politisk. Planprogrammet legger følgende rammer for det videre planarbeidet:






Formål med planarbeidet
Planprosess med tidsrammer og deltakere
Opplegg for medvirkning
Hvilke temaer som skal prioriteres
Behov for utredninger

For flere saksopplysninger vises det til forslag til planprogram, vedlegg 1.
Planprogrammet legges nå frem til politisk 1.gangs behandling i formannskapet, og rådmannen
anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
Vurdering:
I tråd med vedtatt planstrategi finner rådmannen det nå påkrevd å starte arbeidet med rullering av
kommuneplanens arealdel. I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det for alle
kommuneplaner som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for
planarbeidet. Rådmannen mener de plantemaer som er foreslått i planprogrammet vil være viktige for
sikre en positiv utvikling av Røyrvik som lokalsamfunn.
Rådmannen anbefaler formannskapet å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.
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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Røyrvik formannskap å legge «planprogram for
kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune», datert 21.02.2017 ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist
settes til minimum 6 uker.

Behandling/vedtak i Røyrvik formannskap den 14.03.2017 sak 23/17
Behandling:
Bodil Haukø: Det er lagt opp til en stram møteplan.
Per Johan Rørvik: Det er ønskelig med folkemøter.
Bodil Haukø: Det må undersøkes om disposisjonsplaner burde vært med i planen.

Røyrvik formannskaps vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Røyrvik formannskap å legge «planprogram for
kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune», datert 21.02.2017 ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist
settes til minimum 6 uker.

Enstemmig vedtatt
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