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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Økonomi- og planutvalget 72/18 21.08.2018 

 

Kommuneplan for Sunndal 2019-2030 - Planprogram 
 
Rådmannens innstilling 

Økonomi- og planutvalget vedtar å starte revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel for 
Sunndal kommune.  
Økonomi- og planutvalget legger forslag til planprogram for revisjonen av kommuneplanen ut til 
offentlig ettersyn.  
 
 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 21.08.2018  
Plansjef Anne Guri Aase orienterte innledningsvis. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Økonomi- og planutvalget vedtar å starte revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel for 
Sunndal kommune.  
Økonomi- og planutvalget legger forslag til planprogram for revisjonen av kommuneplanen ut til 
offentlig ettersyn. 
 
 
 
Vedlegg 

1 Forslag til planprogram Kommuneplan for Sunndal 2019-2030- Forslag til planprogram 
 

Saksopplysninger 

Kommuneplanen er Sunndal kommune sitt overordna styringsdokument for en ønsket 
samfunnsutvikling i Sunndal, og et verktøy for hvordan kommunen skal møte nye utfordringer 
frem mot 2030. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 3. september 2014 
for perioden 2014 - 2020.  
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Kommunestyret i Sunndal vedtok i 2016 kommunal planstrategi for perioden 2016 - 2020. Der 
ble det vedtatt å rullere kommuneplanen sin samfunnsdel. På bakgrunn av dette vedtaket skal 
det etter § 4-1 i plan- og bygningsloven utarbeides et planprogram som skal vise hva en ønsker å 
konsentrere seg om ved revisjonen.  
 
Framdrift 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med at 
planoppstart kunngjøres. Det er foreslått at økonomi- og planutvalget drøfter planprogrammet i 
august 2018. Merknadsbehandling planlegges utført i økonomi- og planutvalget november 2018 
og sluttbehandling i kommunestyret desember 2018. 
 
 

Vurdering 

Vedlagt forslag til planprogram viser at det er et omfattende og ressurskrevende arbeid som skal 
gjennomføres. Etter at planprogrammet er vedtatt er det beregnet at arbeidet med 
kommuneplanen tar i overkant av ett år, og er planlagt ferdig i februar 2020. 
Rådmannen viser for øvrig til vedlagte planprogram og tilråder oppstart.  
 
 
Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre oppfølging. 
 
 
Rett utskrift 22.08.2018: 
 
Brit Helene Resell 
utvalgssekretær 


