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Møtedato  

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø 28.01.2020          1/20  

 
 

   

Saksframlegg 

 

Forslag til planprogram -Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2031 

 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslov-ens 
§ 11-12 og § 11-13 å legge forslag til planprogram for «Kommuneplanens samfunnsdel, 2021-
2031» ut til offentlig ettersyn i seks uker.  
 
Planprogrammet legges ut slik det ligger i vedlegget.  
 
Planprogrammet blir lagt ut samtidig med kunngjøring av oppstart av planarbeidet. 

 

Plansituasjonen:  
Fellesnemda for nye Molde kommune vedtok i møte 22.02.2019, sak 4/19 å utarbeide 
samfunnsplan for nye Molde kommune.  
 
De gamle kommunene Nesset, Midsund og Molde har alle sin egen samfunnsplan som fortsatt 
gjelder. Etter kommunereformen er det behov for en felles plan for samfunnet i Molde kommune.  
 
Ny plan vil erstatte tre eksisterende kommuneplaner:  

▪ Kommuneplan 2012 – 2020 Nesset kommune (bare samfunnsdelen)  

▪ Kommuneplan samfunn - Midsund 2020  

▪ Kommuneplanens samfunnsdel Molde Kommune 2013-2022  
 
 
 Kommunalsjefens kommentarer: 
Kommunalsjefen viser til plan og bygningsloven § 4-1: 
«For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. 
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Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 
 
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer 
at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av 
uttalelsen til forslaget til planprogram. 
 
Dersom planen får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende forslag 
til program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse.» 
 
Kommunalsjefen rår utvalget til å legge ut planprogrammet til offentlig ettersyn. 

 

 
Eirik Heggemsnes      Jostein Bø  
Kommunalsjef       Enhetsleder samfunn og plan 
 
 
 

Vedlegg 

Planprogram 20.01.2020 
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