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Kommunestyrets sak 22/14, 17.03.2022 

Saksopplysninger 

Planstrategi for Oppdal kommune 2020 – 2023 ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 07.05.2020. 
Her ble det fattet vedtak om å utarbeide ny kommuneplanens samfunnsdel i gjeldende 
kommunestyreperiode, og gjennomføre rullering av kommuneplanens arealdel i 2023. 
 
Kommunestyret vedtok i møte 17.03.2022, sak 22/14, at det igangsettes arbeid med revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel i hht. plan- og bygningslovens §11-12. 
Det skal utarbeides felles forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for kommunens øvrige 
planer og tiltak, samt kommunens arealforvaltning. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en 
arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunen, og gi overordnede føringer for arealdelen. Som en del av kommuneplanens samfunnsdel 
skal det også utarbeides en arealstrategi. Her blir det tydeliggjort arealpolitiske prinsipper og føringer 
som framkommer av de prioriterte satsingene i samfunnsdelen. Arealstrategien blir bindeleddet mellom 
samfunnsdelen og arealdelen. 
 
Arealdelen er et juridisk dokument som består av plankart, bestemmelser og retningslinjer som gir 
føringer for arealbruken i kommunen.  
 
Første trinn i arbeidet med revisjon av gjeldende kommuneplanen er å utarbeide et planprogram, jfr. 
plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Formålet med planprogram er å sikre en forutsigbar og 
effektiv planprosess som legger til rette for god medvirkning fra myndigheter, innbyggere og andre 
interesserte. Planprogrammet beskriver: 

• Formål med planarbeidet 

• Problemstillinger som kommunen ønsker å drøfte i planarbeidet 

• Organisering av arbeidet  

• Planprosess og medvirkningsopplegg 
 



I hht. gjeldende delegeringsreglement er det Formannskapet som skal forberede planprosessen til 
kommuneplanens samfunnsdel og innstille til kommunestyret. Formannskapet har også ansvaret for 
planprosessen for kommuneplanens arealdel og innstiller til kommunestyret.   
 
Formannskapet sender forslag til planprogram på høring i seks uker før det vedtas. Kommuneplanens 
samfunnsdeldel og arealdel skal utarbeides i samsvar med planprogrammet. 
 
Når arealdelen og samfunnsdelen revideres samlet, kan det utarbeides et felles planprogram. Det er i 
kommunestyrets vedtak om igangsetting forutsatt at arbeidet med selve planprosessen starter med 
utarbeidelse av samfunnsdelen og deretter fortsetter direkte med utarbeidelse av arealdelen.   
 

Miljøfaglig vurdering, landbruksfaglig vurdering og folkehelsevurdering  

Det vises til vurderinger i vedtatt Planstrategi for Oppdal kommune 2020 – 2023. Omfanget av faglige 
vurderinger omhandles i planprogramforslaget. Kommunedirektørens forslag til planprogram er 
utarbeidet med utgangspunkt i vedtatt Planstrategi der det også framgår at FNs bærekraftsmål er en 
premissgiver for all planlegging og legges til grunn for arbeidet.  

 

Vurdering 

Formålet med gjeldende kommuneplanens samfunnsdel er å legge til rette for en god utvikling og vekst 
i Oppdal og muligheten til å leve et godt liv i ei attraktiv fjellbygd.  
 
Kommunestyret i Oppdal har gjort flere vedtak om bærekraftig planarbeid i kommunen. 
Bærekraftsmålene er sektorovergripende og må ligge som sentrale føringer i det daglige arbeidet for 
alle enheter i kommunen. Bærekraftig utvikling forutsetter at dagens behov imøtekommes uten å gå på 
bekostning av at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Økonomiske, sosiale og 
miljømessige forhold henger sammen og må sees på som en helhet. Alle disse tre grunnpilarene må 
vurderes og være ivaretatt for å oppnå en bærekraftig utvikling. 
 
Regionale og nasjonale myndigheter har mål og forventninger knyttet til kommuneplanleggingen. Dette 
er gjort gjeldende gjennom lover, retningslinjer, og ytterligere konkretisert gjennom kommunens egne 
planer og veiledere. Eksempler på dette er bl.a. bærekraft, helhetlig ROS, folkehelse, barn og unges 
interesser, areal- og transportplanlegging, og landbruk og matpolitikk. 
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven skiller seg fra næringsaktørers arbeid på flere områder. Det 
viktigste er krav til medvirkning/offentlighet og at planene vedtas av politiske organer. Kommunal 
arealplanlegging er prosesser med lovbestemte krav til samråd og medvirkning der ulike offentlige 
sektormyndigheter har rett og plikt til deltagelse.  
 
Kommunestyret er planmyndighet. Det administrative arbeid ivaretas av kommunedirektøren. 
Kommunedirektøren vil påse politisk deltakelse og at relevante fagområder integreres i arbeidet. 
Prosessene etter plan- og bygningsloven har fokus på offentlighet, politisk forankring og rettslige 
arealbruksavklaringer.  
Kommunedirektøren vil benytte kompetansen i Plankontoret i arbeidet med samfunnsdelen og 
arealdelen. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2022  

 

Behandling 

 
 



Vedtak 

Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket blir som følger: 
Formannskapet ber kommunedirektøren varsle oppstart av arbeidet med rullering av Kommuneplan for 
Oppdal 2023-2033 i hht. plan- og bygningslovens §11-12. 
 
Forslag til felles planprogram for samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen, datert 06.10.2022, 
sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-
13.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens tilråding 

 
Formannskapet ber kommunedirektøren varsle oppstart av arbeidet med rullering av Kommuneplan for 
Oppdal 2023-2033 i hht. plan- og bygningslovens §11-12. 
 
Forslag til felles planprogram for samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen, datert 06.10.2022, 
sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-
13.  
 
 
 
 
 


