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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Økonomi- og planutvalget 93/18 13.11.2018 

Kommunestyret 91/18 21.11.2018 

 

Kommuneplan for Sunndal- samfunnsdelen. Fastsetting av 
planprogram 

 
Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13 fastsetter kommunestyret forslag til planprogram 
sist revidert 25.10.2018 for rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Behandling i Økonomi- og planutvalget - 13.11.2018  
Plansjef Anne Guri Aase orienterte innledningsvis. 
Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen. 
 
Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13 fastsetter kommunestyret forslag til planprogram 
sist revidert 25.10.2018 for rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Behandling i Kommunestyret - 21.11.2018  
Plansjef Anne Guri Aase orienterte innledningsvis. 
 
Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende tilleggsforslag: 
«Bare ansatte i kommunen skal være med i arbeidsgruppa for kommuneplanens samfunnsdel.» 
 
Representanten Bjørn Flemmen Steinland, AP, la fram følgende tilleggsforslag: 
«Økonomi- og planutvalget er styringsgruppe for planprogrammet.» 
 
Erling Rød opplyste om at han ville trekke sitt forslag dersom Bjørn Flemmen Steinland sitt forslag 
ble vedtatt. 
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VOTERING: 
Det først voter over tilleggsforslaget fra Bjørn Flemmen Steinland, som ble enstemmig vedtatt. 
Deretter ble innstillingen sammen med vedtatte tilleggsforslaget tatt opp til samlet votering og 
enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak: 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-13 fastsetter kommunestyret forslag til planprogram 
sist revidert 25.10.2018 for rullering av kommuneplanens samfunnsdel med følgende tillegg: 
Økonomi- og planutvalget er styringsgruppe for planprogrammet. 
 

 
Vedlegg 

1 Planprogram samfunnsdel 

2 Merknadsskjema til planprogram kommuneplanen samfunnsdel 

3 Høringsinnspill fra Kystverket 

4 Høringsinnspill fra Fiskeridirektoratet 

5 Høringsinnspill Mattilsynet 

6 Høringsinnspill fra Steinar Hauglum 

7 Høringsinnspill Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

8 Høringsinnspill fra eldrerådet 

9 Høringsinnspill fra Møre og Romsdal Fylkeskommune 

10 Høringsinnspill fra Statens vegvesen 

11 Uttalelse til kommuneplan 2019-2030 - samfunnsdel - Villreinnemnda for Snøhetta og 
Knutshø 

 
 

Saksopplysninger 
Sunndal kommune har satt i gang arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Det 
foreliggende planprogrammet er første fase i dette arbeidet. Planprogrammet ble 1. gangs 
behandlet i Økonomi- og planutvalget den 21.08.2018. 
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Høring av planprogrammet 
Forslaget til planprogram er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel 
om oppstart av planarbeidet. Merknadsfrist var 08.10.2018. 
 
Innkomne merknader 
I løpet av høringsperioden kom det inn 8 høringsuttalelser. Innkomne innspill er oppsummert i 
vedlegg 2 merknadsskjema. Kun merknader til planprogrammet er vurdert nå. Innspill til selve 
planen vurderes i det videre planarbeidet.  
 
Kort sammendrag av planprogrammet 
Planprogrammet omtaler nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet. 
Og med utgangspunkt i blant annet dette skisseres ulike utfordringer og aktuelle 
problemstillinger for Sunndal innen 8 områder/tema: 

- Folketall og demografiutvikling 
- Region og kommunesamarbeid  
- Verdiskapning og næringsliv 
- Energi  
- Samferdsel og infrastruktur  
- Natur og verneområder 
- Folkehelse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
- Kommunen som organisasjon 
- Samfunnssikkerhet, beredskap og klima 

 
Tidsplan 
Medvirkning og utredningsarbeidet gjennomføres i løpet av senhøsten 2018 og våren 2019, og 
på bakgrunn av utredningsarbeidet utarbeides et planforslag. Dette blir i hovedsak administrativt 
arbeid. Høring og offentlig ettersyn av planforslag blir i september-oktober 2019. Vedtak av plan 
er stipulert til desember 2019.. 
 
Vurdering 
Det vurderes at planprogrammet ivaretar de krav som offentlig myndighet stiller og følger opp 
nasjonale, regionale og kommunale føringer på en tilfredsstillende måte. Planprogrammet er 
klart for fastsetting i kommunestyret. 
 
Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre oppfølging. 
 
Rett utskrift 26.11.2018: 
 
Brit Helene Resell 
utvalgssekretær


