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 Formål med rullering av kommuneplanen 
Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsdokument som gir føringer for 
den langsiktige samfunnsutviklingen og arealdisponeringen i kommunen og ivaretar både 
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.  
 
Kommuneplanen omfatter to deler: samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen fastsetter 
kommunens mål og strategier for samfunnsutvikling og gir retningslinjer for hvordan disse skal 
gjennomføres. Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealdisponering i planperioden, og 
består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningslovens § 10-1. Ved behandling 
av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om det er behov for å revidere gjeldende 
kommuneplan. 
 
Planstrategi for Nes kommune i perioden 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret den 
22.09.2020. Planstrategien har som mål å sikre den politiske styringen av planoppgavene som 
prioriteres, og at prioriteringen bygger på en bred vurdering av kommunens utfordringer. 
Kommunestyret vedtok parallell rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  
 

1.1. Om planprogrammet 
Det følger av plan- og bygningslovens § 4.1 at et planprogram skal utarbeides som grunnlag for 
kommuneplanarbeidet. 
 
Foreliggende planprogram danner grunnlaget for arbeidet med rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel og skal, i tråd med plan- og bygningsloven, redegjøre for: 

 Formålet med planarbeidet. 
 Viktige føringer for planarbeidet. 
 Planprosessens opplegg, frister og deltakere 
 Medvirkningsprosessens opplegg 
 Alternativer som skal vurderes 
 Behovet for utredninger 

Siden samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres samtidig, vil planprogrammet også omfatte 
arealstrategier.  
 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med varsling om 
oppstart av planarbeid. Planprogrammet sikrer tidlig medvirkning og forutsigbarhet og bidrar til en 
effektiv gjennomføring av planprosessen. 
 
Sentrale fagord og begreper som er brukt i planprogrammet er nærmere forklart i kapittel 6. 
 
  


