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KOMMUNEPLAN - LEBESBY MOT 2035 

 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 17/663    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 41/18 Kommunestyret 07.06.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å legge planforslag til ny samfunnsdel ut til 

offentliggjøring og høring, etter at sektormedvirkning, språkvask og layoutmessige 

endringer er gjennomført. 

2. Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring, skal utkastet godkjennes av 

formannskapet, som er styringsgruppe for planarbeidet. 

3. Endelig plan skal vedtas av kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 11-15,etter 

at offentlig ettersyn og høring er gjennomført. 

 

 

 

Vedlegg: 

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel - bakgrunnsdokument 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Første utkast til høringsversjonen av kommuneplanens samfunnsdel foreligger nå, og i tråd 

med planprogrammet legges dette frem for kommunestyret for godkjenning.  

  

Ifølge Plan- og bygningslovens § 11-14 skal planforslag legges ut til offentlig ettersyn og 

høring i minst seks uker. Høringsperioden planlegges i perioden juni-august. Det vil være 

naturlig å legge opp til en noe lengre høringsperiode enn lovkravet siden dette skjer i 

feriemånedene. I høringsperioden vil alle få anledning til å gjennomgå planforslaget og 

komme med innspill. 

 

Før dette utkastet er klart for offentliggjøring, gjenstår korrekturlesing og språkvask, samt 

layoutmessige endringer. I tillegg må planforslaget gjennomgås med sektorene, for å sikre at 

deres behov ivaretas og at planforslaget oppleves som et godt styringsverktøy for sektorenes 

drift. 
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Leseguide 

Dette dokumentet er tenkt som et bakgrunnsdokument som forklarer hvordan vi er kommet 

fram til målene og strategiene. Vi skal også lage en kortversjon av samfunnsdelen, som i 

hovedsak skal presentere mål og strategier i en mer lettlest, brosjyrelignende form. Dette 

bakgrunnsdokumentet er tenkt å være et supplement til kortversjonen. De som ønsker å gå 

gjennom første utkast til mål og strategier, før høringsperioden, kan lese disse i kapittel 5. 

 

Vurdering: 

Ved å legge frem utkast til planforslag av kommuneplanens samfunnsdel for kommunestyret, 

ønsker vi å orientere om planarbeidet så langt, og få en godkjenning fra kommunestyret om at 

forslaget kan legges til offentlig ettersyn. Det er ikke et lovkrav at kommunestyret skal 

godkjenne høringsutkast av kommuneplaner, men en bestemmelse vi selv vedtok da vi lagde 

planprogrammet. Formålet var å involvere kommunestyret underveis i planprosessen. 

 

Det er lagt opp til et stramt tidsskjema for kommuneplanprosessen, og skal vi klare å holde 

progresjonen oppe, både på samfunns- og areal- og kystsonedel, er vi avhengig av å få lagt 

samfunnsdelen på høring i løpet av sommeren. I denne perioden vil som sagt alle ha anledning 

til å komme med kommentarer og innspill til samfunnsdelen. 

 

Endelig plan skal vedtas av kommunestyret (jf. PBL § 11-15), og går alt som planlagt, kan 

dette skje høsten 2018. 

 

 

 


