PLANPROGRAM 2017
for revisjon av
Kommuneplan 2014-2026
KRAGERØ KOMMUNE

Kragerø er en «fargeklatt». Hvitt, rødt og okergul preger bygårder og hus i sentrum.
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Kort om kommuneplanarbeidet i denne valgperioden.

Bestemmelsene i Plan og bygningsloven opererer med mange planbegreper og mange
planprosesser knyttet til kravene for kommunal planlegging. Som litt veiledning til
planprosessene forklares her innledningsvis nærmere hvilke planbegreper som blir brukt i dette
dokumentet. Her listes de opp i den rekkefølge disse blir behandlet i tilknytning til
valgperiodene - og ifølge planbestemmelsene:
Planbegreper og plansyklus:

Kommuneplan 2014 - 2026

Kommunal planstrategi
2016 - 2020

Planprogram 2017

Kommuneplan 2017 - 2029

Kommunal planstrategi
2020 - 2024

Forklaringer:
Overordnet styringsdokument for sittende kommunestyre
inntil eventuell vedtak av revidert kommuneplan.
Kommuneplanen har normalt et tidsperspektiv på 12 år, men
kan bli endret hvert 4. år. Planen består av en samfunnsdel og
en arealdel. Arealdelen uttrykkes også ved hjelp av karttillegg.
Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en evaluering av
gjeldende kommuneplan med tilhørende
fag-/og temaplaner. Politikerne vedtar så revisjonsbehovet og
eventuelt behovet for nye planer. Arbeidet som følger av
vedtaket forventes gjort i planstrategiperioden – altså fra
2016 til 2020 for denne perioden.
En plan for hvordan planarbeidet skal gjennomføres.
Se mer i kap. 2 nedenfor.
Resultatet av planprogramprosessene beskrevet i kap. 2 vil
være en ny kommuneplan – videreført gjeldende eller mer
eller mindre endret. Tittelen oppdateres slik at 12 års
perspektivet framkommer i denne.
Senest et år etter kommunevalget i 2019 skal det utarbeides
en ny planstrategi.
(Forutsatt at ikke Plan og bygningslovens bestemmelser
endres på dette området.

Osv.
Plansystemet og delvis plansyklusen er også illustrert i gjeldende planstrategi på s. 6 her:
http://www.kragero.kommune.no/www/kragero/resource.nsf/files/1991911519kommunal_planstrategi_2016__2020/$FILE/kommunal_planstrategi_2016__2020.pdf
Litt nærmere om vår prosess knytta til tabelloversikten over:
Hvert fjerde år, dvs. i hver kommunestyreperiode skal altså kommunestyret ta stilling til
kommuneplanens revisjonsbehov. Innen ett år etter at nytt kommunestyre er etablert, skal det
utarbeides et dokument kalt kommunal planstrategi. Der skal det gjøres en vurdering av
gjeldende kommuneplan, og hvorvidt andre tilhørende planer (delplaner, tema-/fagplaner) skal
revideres eller lages nye. Denne vurderingen fører til et vedtak som skal si noe om hvorvidt
gjeldende kommuneplan skal videreføres uten endringer, om den skal endres på noen avgrensa
områder eller om kommunestyret mener det er nødvendig å gjøre store endringer. Kanskje
ønskes større endringer både på innhold og form. Nye tema, nye visjoner, nye strategier og
endrede prioriteringer vil eksempelvis måtte føre til en betydelig revisjon av tidligere plan.
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I forrige kommuneplanperiode – altså i perioden 2011 til 2015 ble det vedtatt en relativt
grundig gjennomgang av hele planen – noe som endte opp med en plan som vektla å skulle
bygge på et godt dokumentasjonsgrunnlag på sentrale områder av betydning for Kragerø.
Samtidig ble gjeldende plan mer strategisk innretta i forhold til hva og hvordan man kunne
tenke seg å prioritere og satse framover. Selv om mye ble med fra tidligere planer, forsøker
Kommuneplan 2014 – 2026 å tydeliggjøre mer helhet og sammenheng i arbeidet. Ikke minst
kommer det fram ved at kommuneplanens to deler, samfunnsdelen og arealdelen henger mer
sammen og samfunnsdelens premisser for arealdelen kommer klarere fram. Tidligere framsto
også samfunnsdelen og arealdelen som to separate dokumenter. mens det etter gjeldende plan
og bygningslov presiseres at arealdelen og arealplanleggingen skal henge nøye og tydelig
sammen med føringene som legges i samfunnsdelen. Gjeldende kommuneplan har forsøkt å
følge opp dette og er derfor, i motsetning til tidligere kommuneplaner, et samlet dokument.
Som det vil framkomme nedenfor, vedtok kommunestyret Kommunal planstrategi 2016 – 2020.
Mens kommuneplanen har et 12 års perspektiv (selv om den skal ha en revisjonsvurdering
hvert fjerde år) gjelder en planstrategi for de tre siste årene av en valgperiode pluss ett år som
skal ivareta overgangen til neste valgperiode.
I kap. 3 nedenfor vises det til vedtaket. Her ble det vedtatt at gjeldende kommuneplan
videreføres. Utover ajourhold av statistikkgrunnlaget, og en forventet oppfølging av
departementets avgjørelser som berører tiltak for skjærgården og langs vassdrag, bes det om at
noen forhold vektlegges noe mer enn tidligere. Tilrettelegging for økt boligbygging og
bostedsattraktivitet er spesifikt nevnt i vedtaket.
I tillegg har fylkesmannen bedt om at kommunens vurderinger vedrørende det framtidige
kommunesamarbeidet blir oppdatert i revidert plan.
Bakgrunnen for at gjeldene kommuneplan videreføres med relativt små endringer, ligger i det
faktum at Kragerø kommune vedtok ny kommuneplan så seint som i oktober 2015. Det betyr at
den faktiske situasjonen på de ulike temaområdene - det som bl.a. blir kalt utfordringsbilde for
Kragerøsamfunnet, er tilnærmet likt det vi dokumenterte og beskrev i 2015. Utfordringene
dokumentert for demografiutviklingen, levekårssituasjonen og næringslivsutviklingen i
kommunen preger nevnte bilde også i 2017.
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Planprogram 2017 - programmets funksjon

I plan- og bygningslovens § 4-1 om planprogram står følgende:
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. 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.
 Hvilket innhold og eventuelle alternativer som vil bli vurdert.
 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 – dvs. kommunestyret.
4

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 i forslaget til planprogram.
Når programmet er fastsatt skal planleggingen gjennomføres i tråd med programmet.
Planprogrammet vil gjøre det tydeligere for alle parter hva som skal planlegges, hvordan
planleggingen skal skje og hva som må utredes nærmere. Planprogrammet vil skape
forutsigbarhet og beskrive hvordan ulike interesser kan og skal delta i planleggingen.
Revisjon av kommuneplanen er en krevende oppgave ressursmessig. Derfor er det i
planprogrammet vesentlig å definere og begrense omfanget slik at kommunen kan klare å
gjennomføre kommuneplanrevisjonen innenfor rimelig tids- og ressursbruk. Slik sett skal
planprogrammet være realistisk og de utredninger som skal gjennomføres skal være
beslutningsrelevante.
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Kommunal planstrategi - bakgrunn for arbeidet.

I Plan og bygningslovens § 10 – 1 står følgende om kommunal planstrategi:
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden.
Ved behandlingen av den kommunale planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om
gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres
uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette
arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller
oppheves.

3.1

Kommunal planstrategi 2016 - 2020.

Kommunestyret vedtok 6. oktober 2016 følgende:
Kommunal planstrategi 2016 – 2020 vedtas med disse underpunktene:
 Planstrategien legges til grunn for utarbeidelse av tema- og sektorplaner i planperioden.
 Kommuneplanens samfunnsdel revideres i inneværende valgperiode i henhold til de
punktene som er oppdatert eller spilt inn som nye eller justerte i Kommunal planstrategi
2016 - 2020.
 Kommuneplanens arealdel rulleres for skjærgården og langs vassdrag i samsvar med
forutsetningene i planstrategien.
 Nødvendige deler av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel revideres for å legge til
rette for økt boligbygging og bostedsattraktivitet i alle deler av kommunen.
 Planstrategien må åpne for at det i Kommuneplanens samfunnsdel vurderes en egen
«Strategisk Næringsplan» for Kragerø kommune ut fra muligheten for at Kragerø
kommune trekker seg ut av det etablerte Grenlandssamarbeidet.
 Det forutsettes at det i planstrategien holdes enda mer fokus på klima, energi og miljø i
retning av kommunal tilrettelegging for konkrete miljø- og energitiltak i offentlige og
private bygg samt innenfor kommunal planlegging generelt.
 Eksisterende handlingsplan mot barnefattigdom rulleres.
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3.2

Fra Kommunal planstrategi 2016 – 2020 til revisjon av kommuneplan.

Vedtaket i kommunestyret 6. okt. 2016 bygger på bestemmelsene om kommuneplan i Lov om
planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslovens) § 11-1. Her står:
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i
den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale
myndigheter til grunn.
Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå
i handlingsdelen.
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument.
Den reviderte kommuneplanen skal synliggjøre de langsiktige linjene for utviklingen av Kragerø
kommune. Det foreslås at gjeldende kommuneplans tidsperspektiv på 12 år videreføres. Det
betyr at revidert kommuneplan eksempelvis vil kunne benevnes som Kommuneplan 2017 –
2029.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for kommunale delplaner, tema-/fagplaner
og kommunalområdenes virksomhet og oppgaver i kommunen.
Kommuneplan skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal
gjennomføres.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen og gi
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Det skal også
angis hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.
Samfunnsdelen skal beskrive de største utfordringer kommunen står overfor, og hvilke mål den
ønsker å sette for utviklingen av lokalsamfunnet. Det presiseres flere steder i bestemmelsene
hvor viktig det er at kommuneplanens samfunnsdel gjenspeiles i arealdelen.
Arealdelen er en oversiktsplan for all arealdisponering i kommunen. Den består av et kart som
viser hvordan arealene i kommunen er disponert og ønskes disponert de neste 12 årene. Det
følger bestemmelser til planen. Det skal også foreligge en beskrivelse og en
konsekvensutredning for alle nye utbyggingstiltak.
Gjeldende Kommuneplan 2014 - 2026 ble vedtatt av Kragerø kommunestyre 03.09. 2015.
3.2.1 Revisjon av Kommuneplan 2014 - 2026
I Kommunal planstrategi 2016 - 2020 er det i tilknytning til vedtakets prikkpunkt to (vist til
nederst på s. 5 ovenfor), tre områder det tilrås en oppdatering på i samfunnsdelen:
1. Gjøre oss enda mer forberedt og skodd for å kunne ta imot og å integrere på best mulig
måte de store svingningene i andelen flyktninger som vi må være forberedt på kan komme
til landet og til kommunene framover.
2. Med mindre ikke regjeringen griper videre inn i kommunereformprosessene, vil Kragerø
fortsette som egen kommune. Dette kan bety et enda sterkere fokus på regionsamarbeidet
og hvor det er Grenlandssamarbeidet som blir ytterligere vitalisert. I denne sammenhengen
må det også understrekes at det er behov for tett og godt samarbeid med fylkeskommunen
på de fleste av de temaområdene vi beskriver i kommuneplanen.
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3. Den kommunale tjenesteproduksjonen er blitt gjenstand for omorganisering med
utgangspunkt i endringer på enhetsnivå. Ny modell for organiseringen av de kommunale
tjenestene må framkomme i revidert kommuneplan.
3.2.2. Til kommuneplanens arealdel oppsummeres dette:
Slik vi ser det, også basert på den erfaring vi har gjort oss med gjeldende kommuneplan det siste
året, er behovet for en omfattende revisjon av arealdelen i hele kommunen ikke tilstede. Ved å
revidere planen i områder langs sjø og vassdrag kan den bli et enda bedre styringsverktøy enn i
dag.
Til vedtaket er det føyd til et punkt om å revidere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
for å legge til rette for økt boligbygging og bostedsattraktivitet i alle deler av kommunen
Utover punktene ovenfor vil revisjonsarbeidet også omfatte oppdatering av grunnlagsdata i
forhold til befolkningsutvikling og demografi, næringsliv- og arbeidsplass-situasjonen og
folkehelsesituasjonen.
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Medvirkning og informasjon.

I plan og bygningslovens kap. 5 §5-1 står følgende krav til medvirkning:
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at
dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
Som overordnede prinsipper for medvirkning legges følgende til grunn:
 Kommuneplanen angår alle som bor i Kragerø kommune.
 Planprosessen skal være politisk ledet og så langt praktisk mulig forankres i samfunnsliv,
organisasjonsliv og næringsliv.
 Alle som ønsker det, skal ha fri tilgang til informasjon om planarbeidet og muligheter for å
bidra med synspunkter og innspill. Det skal i saksbehandlingen og i rådmannens forslag
framkomme hva som er resultat av innspill til arbeidet.
 Det skal legges til rette for debatter som fremmer åpenhet og likeverd.

4.1

Innbyggermedvirkningen

Medvirkning fra organisasjoner, myndigheter og ulike typer av interessegrupper er viktig i
arbeidet med kommuneplan som et overordnet styringsdokument for kommunen.
Innbyggermedvirkning og aktiviteter knyttet til dette kan for øvrig være svært ressurskrevende.
Medvirkningen må derfor tilpasses en rimelig tids- og ressursbruk. Det er viktig at deltakelse og
prosesser for medvirkning velges og gjøres på en hensiktsmessig og god måte slik at kvaliteten
på medvirkningsarbeidet blir ivaretatt.
Ved utarbeidelsen av gjeldende kommuneplan, ble det gjennomført relativt omfattende
medvirkningsprosesser overfor grupper som eksempelvis barn og unge, funksjonshemmede,
eldre og næringslivets organisasjoner. I tillegg ble det arrangert åpne møter med fokus på både
samfunnsdelen og arealdelen i sentrum, på øyene og på Helle. Med utgangspunkt i
kommunestyrets vedtak av Kommunal planstrategi 2016 – 2020 6. okt. 2016 om å videreføre
gjeldende kommuneplan uten vesentlige endringer, og det relativt omfattende
medvirkningsprogrammet som ble gjennomført i forkant av denne, foreslås det i forbindelse
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med denne revisjonen en mer avgrenset medvirkningsaktivitet. Fylkesmannen anbefaler likevel
at vi også i revisjonsarbeidet legge til rette for at særlig barn og unge, særskilte grupper og
sentrale aktører i samfunns- og næringsliv får muligheter til å påvirke arbeidet.
Bostedsperspektivet og satsningen på Kragerø som attraktiv bosteds- og bedriftskommune
berører enkelte grupper særskilt og er viktige i planprosessen.
I tillegg vil Plan og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og 11-14 gjennom forhåndsvarsler
(kunngjøringer) og høringer, sikre den primære medvirkningen hvor det skal tilrettelegges for
alles muligheter til å spille inn meninger, tanker og ideer til planarbeidet. Det vil i
kunngjøringen for oppstart av arbeidet også bli opplyst om adresser og linker for enklest mulig
å kunne nå fram med innspill for alle.

4.2

Politisk styring og påvirkning

Modellen i kap. 4 – Organisering av kommuneplanarbeidet nedenfor, viser hvordan den
politiske styringen av arbeidet tenkes ivaretatt. Med henvising til Plan og bygningslovens §3-3
er kommunestyret kommunens øverste planmyndighet og skal vedta endelig forslag til
kommuneplan slik dette er beskrevet i samme lov § 11-1 om kommuneplan.
Det anbefales for øvrig at Formannskapet v/ordfører innehar funksjonen som en styringsgruppe
for arbeidet.
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Organisering av kommuneplanarbeidet.

I modellen nedenfor illustreres ansvar, styring og administrativ ledelse for arbeidet. Pilene
mellom «boksene» illustrerer kommunikasjonslinjene som kreves for å ivareta nødvendig dialog
i prosessen. I avsnitt 5.1 og 5.2 etter modellen, beskrives ansvar og oppgaver de ulike rollene i
modellen er tiltenkt.
Illustrasjon – organisering av kommuneplanrevisjonen:
PLANMYNDIGHET

KOMMUNESTYRET

STYRINGSGRUPPPE

FORMANNSKAPET

ARBEIDSGRUPPE

RÅDMANNENS PLANGRUPPE

INNBYGGERMEDVIRKNING
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5.1

Styring, dialog og prosess.

Modellen illustrerer politisk styring og administrative linjer for planarbeidet. Samtidig skal
modellen vise hvilke dialoglinjer som ønskes ivaretatt for å komme fram til best mulig omforent
resultat i planarbeidet.
Modellen skal ivareta disse momentene:
1. Politisk styring av kommuneplanprosessen.
2. Innbyggermedvirkning.
3. Kommunal planstrategi som faglig premiss for planrevisjonen.
4. Kommuneplanen som et politisk og administrativt styringsdokument.

5.2

Roller, ansvar og oppgaver.

 Kommunestyret skal som planmyndighet vedta endelig planprogram.
Kommunestyret behandler og vedtar, ifølge pbl. § 11-15, endelig framlegg til kommuneplan.
 Formannskapet v/ordfører er styringsgruppe for kommuneplanarbeidet. Det betyr at
formannskapet har ansvar for at arbeidet med kommuneplanen gjennomføres i tråd med
vedtatt planprogram.
Formannskapet kan vedta at forslag til planprogram sendes til høring og offentlig ettersyn
samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. (Jmf. pbl. §§ 4-1 og 11-13)
Utover dette vil formannskapet:
 Drøfte og gi tilbakemeldinger og innspill til rådmannens framlegg underveis i
planprosessen.
 Påse at medvirkningsperspektivet i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven
§ 5-1 blir ivaretatt.
 Rådmannens plangruppe består av rådmannen, kommunalsjef for Samfunn, bygningssjef og
rådgiver for kommuneplanarbeidet. Plangruppa vil lede det administrative arbeidet med
kommuneplanen og har ansvar for å:
 Kvalitetssikre at kommuneplanprosessen gjennomføres i tråd med planprogrammet og
de føringer som gis fra styringsgruppa (Formannskapet).
 Sikre det faglige arbeidet i tråd med revisjonsbehovet som er påpekt og vedtatt i
Kommunal planstrategi 2016 – 2020.
 Bidra i den politiske prosessen ved å legge fram forslag til drøfting i Formannskapet
vedrørende:
o Planprogrammets innhold med plan for framdrift og gjennomføring.
o Peke på sammenhengene mellom planlagt ønsket samfunnsutvikling og dens
konsekvenser for transport- og arealplanleggingen uttrykt i kommuneplanens
arealdel.
o Behov for konsekvensutredninger.
o Påse at innspill til planarbeidet blir ivaretatt og behandlet.
o Legge fram forslag til revidert kommuneplan for perioden 2017 – 2029.
 Innbyggerne med sine muligheter for å påvirke arbeidet er tydeliggjort i modellen med mål
om at deres innspill til planarbeidet blir ivaretatt. Utover å kunne være representert ved
enkeltpersoner, vil det være naturlig med involveringer/henvendelser til kommunale råd,
utvalg og interessegrupper.
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I Pbl. §5-1, om medvirkning, står det: Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper
og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for
medvirkning på annen måte.
Rådsorgan som ungdomsråd, eldreråd og rådet for funksjonshemmede er viktige
«stemmer» i prosessen. Næringslivsorganisasjoner og frivillige organisasjoner det samme.
Det skal også gis rom for dialog med privatpersoner. Dette har tidligere vært særlig aktuelt
etter innspill til planens arealdel, men i prinsippet er dette svært viktig også for
samfunnsdelen.
For å sikre denne dialogen, anbefales det at aktuelle deler av revisjonsarbeidet oversendes
berørte interesser (råd, organisasjoner osv.) når eller dersom det skulle være aktuelt før
endelig forslag til plan blir lagt fram.
For øvrig har alle innbyggere, etter kunngjøring om oppstart av planarbeidet, anledning til å
komme med innspill1 til kommuneplanen.

6

Vektlegging av nytt eller endret innhold i revidert
kommuneplan.

Utarbeidelsen av revidert kommuneplan – Kommuneplan 2017 – 2029, gjøres på bakgrunn av
vedtatt Kommunal planstrategi 2017 – 2020 gjengitt i kap.3 ovenfor. Innholdsmessig bygger
vedtaket på følgende sitert fra planstrategiens innlednings- og oppsummeringskapittel på s. 3
og 4:
Oppsummert er det tre forhold som avgjør eventuelle behov for revisjon av gjeldende
kommuneplan. Det ene er hvorvidt statlige myndigheter, etter forventningsdokumentet av juni
2015, kommer med nye eller endrede forventninger til regionale og kommunale myndigheter.
Det andre er hvorvidt regionale myndigheter utover dette, spiller inn nye og/eller endrede
utfordringer som forutsetter at kommunenes planer også tar dette opp i seg. Det tredje er
hvorvidt det lokalt framkommer en dokumentasjon på de områdene det forventes at vi skal
være opptatt av, eller områder vi eventuelt selv har valgt ut som viktige områder slik at vi mener
dette sikres oppmerksomhet i det videre arbeidet.
I delkapitlene nedenfor vil det kort bli nevnt hvilke forhold som er framkommet i arbeidet med
å forberede revidert kommuneplan og som skal tas inn og/eller revideres i ny kommuneplan.
Samtidig må det understrekes at det gjennom innspill og drøftinger av planstrategien ikke er
framkommet forslag om å endre visjoner, verdigrunnlag, den strategiske tenkningen og måten
planen er bygd opp på. Utover oppdateringer av fakta gjentas det fra kap.1 at
innholdselementene knytta til utfordringsbildet i Kragerø også blir videreført i revidert plan
siden dette i hovedsak ikke er endret siden forrige revisjon.
Hvilke forhold er det så som skal sørges ivaretatt og videreført i revidert kommuneplan?

6.1

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

De statlige myndighetenes føringer til planleggingen uttrykkes hvert 4. år i et
forventningsdokument. For denne planperioden er det Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging av 12. juni 2015 som ligger til grunn. Dette dokumentet er en
videreføring av forventingsdokumentet fra 2011 og som gjeldende kommuneplan er forankret i.
1

Jmf. kap. 5.1. siste avsnitt ovenfor.
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Selv om det siste forventingsdokumentet innholdsmessig i stor grad vektlegger det samme som
vi forholdt oss til i 2011, er det siste forventingsdokumentet enklere og noe mer overordnet
framstilt. Hovedpunktene er nå disse:


gode og effektive planprosesser.

I tillegg vektlegges som tidligere
 en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling.
Det tredje området de nasjonale forventningene er enda tydeligere på nå gjelder
 å planlegge for attraktive og klimavennlige by- og tettstedområder.
Dagens regjering gikk nær sagt til valg på et mål om å få til raskere og mer effektive
planprosesser særlig knyttet til arealplanlegging og ikke minst byggesaksbehandling. Det
forventes at punktet blir prioritert og tydeliggjort i kommunenes planer framover. Det vil bli
referert til endringer gjort i plan- og bygningsloven for å følge opp dette, men også pekt på
muligheter som ligger i effektivisering av kommunens egen praksis.
Gjeldende kommuneplan er svært tydelig på bærekraftbegrepet. Utfordringen ligger i å ivareta
dette som ideal og verdigrunnlag i planleggingen både på de samfunnsfaglige områdene og i
forhold til arealplanleggingen med vekt på miljø-, sosiokulturell- og økonomisk bærekraft. Siste
prikkpunktet ovenfor vedr. «attraktive og klimavennlige by- og tettstedområder» handler
hovedsakelig om det samme.
Det anses som helt sentralt å påse at kommuneplanen må være nødvendig oppdatert og tydelig
på dette som verdiforankring og ikke minst til det som forventes at kommuner skal levere og
yte overfor innbyggerne framover.

6.2. Forventninger til fylkeskommunal og kommunal planlegging.
Regionale føringer:
Regional planstrategi 2016 – 2020 tar også utgangspunkt i bærekraftbegrepet. I den regionale
planstrategien står følgende:
Berekraftig utvikling skjer når ein ikkje forsømmer nokon av desse tre dimensjonane:
 Vi fremjar berekraftige sosiale tilhøve gjennom å;
skape stader prega av toleranse, tryggleik og tilgjengeligheit; sikre tilgang til trygg mat,
godt vatn, gode bustader og fornybar energi; verne om helsa til folk; sikre at mangfaldet av
menneske deltar i demokratiske prosessar; sikre tilgang til kulturopplevingar, kunnskap og
utdanning.
 Vi fremjar berekraftig økonomi gjennom å;
sikre tilgang til tilfredsstillande arbeid for alle arbeidstakarar; bidra til at næringsliv og
offentlig sektor toler konjunktursvingningar og kriser; utvikle produksjonsprosessar som legg
til rette for sirkulær økonomi (gjenbruk og gjenvinning) og framtidsretta arbeidsplassar;
sikre god og framtidsretta infrastruktur; verdsette frivillig arbeid; redusere fattigdom og
utanforskap.
 Vi fremjar eit berekraftig miljø gjennom å;
krevje bruk av fornybar energi; bruke areal og naturressursar på ein effektiv og
framtidsretta måte; sørge for at avfall og forureining inngår i et ressurskretsløp for nye
produkt; verdsette og verne om mangfaldet i natur- og kulturarven som en ressurs for
framtida.
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På dette grunnlaget er det særlig tre strategiske planer på regionalt nivå som anbefales tillagt
særlig vekt med viktige føringer for kommuneplanarbeidet i Kragerø. Det er:
 Regional areal og transportplan – ATP Telemark.
 Regional plan for kystsona i Telemark.
 Regional plan for folkehelse.
ATP Telemark ble utformet i forrige planperiode og blir videreført. Denne vektlegger spesifikt
de nasjonale forventingene gjengitt i kap. 5.1. slik;
 en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling,
 å planlegge for attraktive og klimavennlige by- og tettstedområder.
Helt konkret er ATP Telemark eksempelvis tydelig på premissene for tiltak i og utenfor
sentrumssoner og lokalsentre, rammer for infrastrukturen, premisser for knutepunkt/offentlig
transport og kriterier for etablering eller utvidelse av handelssenter. Det siste med relativt
nøyaktige grenseoppganger i forhold til beliggenhet, omfang og størrelse.
Regional plan for kystsona i Telemark blir ny plan.
I Kommunal planstrategi 2016 – 2020 blir denne spesifikt nevnt, og det forventes at Kragerø
kommune blir en helt sentral samarbeidspartner i planarbeidet. Utover vår egen
kommuneplan, med dens relativt grundige behandling av skjærgården og
strandsoneutfordringene og den nyetablerte nasjonalparken, blir disse forholdene viktige
premisser for ny regional plan for kystsone Telemark.
Regional plan for folkehelse blir en ny plan.
Regional plan for folkehelse har to gjennomgående problemstillinger; å redusere sosial ulikhet i
helse/ levekårsutfordringer, og å fremme god psykisk helse.
I Kommunal planstrategi 2016 - 2020 er levekårsutfordringer fortsatt beskrevet som en
hovedutfordring. Dette sammenfaller med de utfordringer det er satt fokus på i både rapporten
«Folkehelsa i Telemark» (2016) og det pågående arbeidet med ny folkehelseplan for Telemark.
Mål og strategier i den regionale planen utformes etter innspill fra og i tett dialog med et bredt
spekter av aktører i fylket, i tillegg til innspill fra oppstartsmøte og høringsrunde.
I den regionale planstrategien understreker fylkeskommunen at et samarbeid med
fylkesmannen og kommunene vil være avgjørende for at de nye planene skal kunne bli nyttige
verktøy på regionalt og kommunalt nivå framover.

6.3

Utfordringsbildet i Kragerø beskrevet i Kommuneplan 2014 -2026 og i
Kommunal planstrategi 2016 - 2020

For revisjonsarbeidet er det vedtatt at overordna føringer, verdigrunnlag og organisering av
innholdet i gjeldende kommuneplan ligger fast. Det betyr også at planen videreføres med basis
i gjeldene plans tematikk. Denne ser slik ut:







Befolkningsutvikling og demografi
Folkehelse og levekår
Barn og unge – oppvekst og utdanning
Næringsliv og arbeidsplasser
Klima og energi – natur og miljø
Kommunale tjenester.
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Med noe variasjon i begrepsbruken, speiler denne tematikken både innholdspunktene i det
ovennevnte nasjonale forventingsdokumentet og i Regional planstrategi 2016-2020.
Samtidig med forberedelsene til kommuneplanrevisjonen har det som følge av regjeringens mål
og arbeid for færre kommuner, pågått et kommunereformarbeid i regi av
Grenlandssamarbeidet. Dette arbeidet er avsluttet og det er for Kragerø vedtatt at kommunen
fortsetter som egen kommune.
Behandlingen av regionsamarbeidet framover er tatt inn som et eget punkt 6.3.3 nedenfor.
6.3.1 Til temaområdene: - uendret utfordringsbildet for Kragerø
Med bakgrunn i at utfordringsbildet i gjeldene kommuneplans samfunnsdel i store trekk er
uforandret knytta til temapunktene nevnt ovenfor, blir ikke disse gjentatt her. Disse er relativt
grundig beskrevet i gjeldende kommuneplan kap. 3 (s.35 – 49). Mens kap. 4 og 5 (s.49 -58)
beskriver mål, ambisjoner, prioriteringer og satsningsområder for arbeidet med
utfordringsbildet i tidsperspektivet fram mot 2026. Det henvises her til gjeldende
kommuneplan på kommunens hjemmeside:
http://www.kragero.kommune.no/www/kragero/resource.nsf/files/558752652kommuneplan_2014-2026_tekstlig_del_med_korrigert_arealdel/$FILE/kommuneplan_20142026_tekstlig_del_med_korrigert_arealdel.pdf
Kommunal planstrategi 2016-2020, er med oppdatert statistikkmateriale (utvalgte
dataområder) gjengitt og nærmere beskrevet i kap. 6 (s.16 til 35). Det henvises også her til
kommunens hjemmeside:
http://www.kragero.kommune.no/www/kragero/resource.nsf/files/1991911519kommunal_planstrategi_2016__2020/$FILE/kommunal_planstrategi_2016__2020.pdf
6.3.2 Kommunale tjenester – organisasjonsendring m.m.
Med henvisning til kap. 3.2.1 punkt 3 må endret organisering av de kommunale tjenestene,
gjennomført i 2016, gjenspeiles i revidert kommuneplan. Ni kommunale enheter er med
utgangspunkt i tilstøtende fagområder blitt slått sammen til 4 kommunalsjefområder. Nytt
organisasjonskart for de kommunale tjenestene blir tatt inn i Kommuneplan 2017 – 2029.
Teknologiutviklingen, særlig den elektroniske knytta til IKT løsninger og programvare, går stadig
raskere, gir enorme effektiviserings- og kvalitetshevingsmuligheter, men er krevende både
ressurs- og kompetansemessig for å få til ønsket uttelling fort nok. I tillegg beskrives
utviklingen innenfor velferdsområdet, ikke minst inn mot helse- og omsorgstjenestene med det
som kalles velferdsteknologi, å være en pågående teknologisk revolusjon. Dette hevdes å bli et
«mulighetshav», men forutsetter en presis begrunnelse og beskrivelse av mål, prioriteringer og
satsninger i revidert kommuneplan. (Det vil primært bli henvist til kommunedelplan for
området.)
Foreløpig, men kort oppsummert knytta til begrepet digitalisering, skisserer seniorforsker ved
BI, Ragnvald Sannes framtidas utfordring for både private og offentlige virksomheter slik:
…digitalisering handler mer om mennesker, prosesser og organisasjon enn teknologi.
Innholdet i uttalelsen vil høyst sannsynlig, og i større grad enn tidligere, prege kommunal
planlegging framover.
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6.3.3 Regionsamarbeid - samarbeid med andre kommuner
Kragerø samarbeider med en eller flere kommuner om en rekke tjenester og funksjoner. Som
medlem av Grenlandssamarbeidet bidrar Kragerø kommune med synspunkter, innspill og
forslag til tiltak, høringsinnspill og nyskaping med hele regionen som nedslagsfelt. De øvrige
fem kommunene i samarbeidet har vedtatt å «styrke og revitalisere» samarbeidet. Kragerø
deltar ikke i dette arbeidet, men må sikre seg en posisjon som gjør det mulig å inngå i
samarbeid der dette har relevans for Kragerø og/eller der Kragerø vil være en viktig bidragsyter
for den regionale utviklingen. Kommunesektorens store oppgaver framover nødvendiggjør
interkommunale løsninger på mange felt, det er også Kragerø avhengig av. Næringsutvikling,
samferdsel, helsetjenester og høyere utdanning er eksempler på områder hvor Kragerø vil være
avhengig av et godt samarbeid utover egen kommunegrense. Kommunens planverk må legge til
rette for dette.

7 Revisjons av kommuneplanens arealdel – langsiktig arealbruk
Ved denne revisjonen av kommuneplanens arealdel er det arealene i skjærgården og i 100
meters beltet langs vann og vassdrag som blir underlagt en generell revisjon. I tillegg har
kommunestyret vedtatt at det for hele kommunen kan vurderes nye områder for
boligbebyggelse.
Revisjonsarbeidet blir også påvirket av at Kragerø kommune, av Telemark Fylkeskommune, er
tildelt omstillingsmidler og fått status som omstillingskommune fra 1.1. 2017. Det er utarbeidet
en plan for dette med tittel «Omstillingsplan 2017 – 2022». Planen og arbeidet med denne vil
ha fokus på tilrettelegging for nærings- og arbeidsplassutvikling, økt bostedsattraktivitet og
positiv befolkningsutvikling. Styrking av næringsgrunnlaget og etablering av lønnsomme
arbeidsplasser i Kragerø er formulert som en hovedmålsetting for omstillingsarbeidet.
Uavhengig av hvor tiltak av ulik karakter og størrelse planlegges, ber fylkesmannen og regionale
myndigheter oss å være tydelige i revisjonsarbeidet på mål og føringer i forhold til
terrenginngrep/landskapsendringer, strandsoneforvaltningen, klima, miljø og energi,
7.1

Arealene i skjærgården og langs vann og vassdrag

Hovedgrepene for arealbruk i skjærgården kan videreføres fra kommuneplanvedtaket i 2015.
Det vil imidlertid være formålstjenlig gjennom den kommende revisjonen å detaljere
arealbruken mer. Eksempelvis gjelder dette bebygde arealer i LNF områder hvor det i dag
godkjennes mange tiltak etter dispensasjoner. Med flere områder for spredt bebyggelse
innenfor LNF områdene og utfyllende bestemmelser for slike områder kan også detaljert
arealbruk og utbygging styres bedre på plannivå, og ikke gjennom mange enkeltdispensasjoner
som i dag. Dette vil også effektivisere byggesaksbehandlingen og ytterligere bedre
forutsigbarheten for søkerne. Tilsvarende kan bestemmelsene, om ønskelig, strammes mer inn
i spredt bebygde områder hvor strandsonevern og allmennhetens interesser er mer
framtredende. Slike detaljeringer vil bety at kommunen selv kan styre arealutviklingen innenfor
de rammene kommuneplanen setter. Dette vil også redusere behovet for forhåndsuttalelser fra
regionale myndigheter i en mengde enkeltsaker. Dette er tiltak som etter Rådmannens
vurdering vil effektivisere kommunal saksbehandling og forvaltning, altså et resultat i tråd med
regjeringens forventninger til kommunene.
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Videre vil det være naturlig å vurdere om de tettest utbygde områdene som i dag er LNF
områder, eksempelvis hytteområdet på Rapentangen, i stedet skal reguleres som
byggeområde. Med gjennomtenkte utfyllende bestemmelser bør en slik formålsendring ikke
legge til rette for utbyggingsmuligheter som ikke er ønsket, men det vil effektivisere og forenkle
en videreutvikling innenfor de rammene kommunestyret selv vil vedta.
Den funksjonelle strandsonen som ble vedtatt i 2015 har vist seg nyttig i vurderingen av
arealbruk i skjærgården. Gjennom den kommende rullering bør denne, i alle fall i enkelte
områder, kunne vurderes å få rettsvirkning som byggegrense mot sjø. I forhold til byggegrense
mot sjø er det mulig å detaljere en byggegrense på kommuneplankartet som helt eller delvis
kan erstatte dagens 100 meters grense i plan- og bygningslovens § 1-8. Dette kan både forenkle
og øke forutsigbarheten i arealbruken langs sjø og vassdrag. Dette vil gi kommunen anledning
til å synliggjøre en restriktiv holdning i områder det er nødvendig å verne, samtidig som en kan
tilpasse seg eksisterende bebyggelse i områder hvor denne bebyggelsen skal opprettholdes.
En gjennomgang av byggegrenser langs sjø og vassdrag basert på foranstående forutsetninger
vil både tydeliggjøre kommunens målsettinger og forenkle saksbehandlingen i enkeltsaker.
Fylkesmannen understreker i sin høring at dersom det skal fastsettes annen byggegrense enn
100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, betinger dette at det er foretatt en konkret vurdering
av det enkelte område med tanke på føring i SPRIO og Pbl. § 1-8. Vurderinger som gjøres må
komme tydelig fram gjennom planarbeidet. Slik særskilt byggegrense ble fastsatt for
kommunens 4 senterområder (Sentrum, Helle, Sannidal og Stabbestad) ved rulleringen i 2015.
Arbeidet nå vil vise om, og i tilfelle i hvilken utstrekning, det også det vil være hensiktsmessig å
fastsette slike særskilte byggegrenser for andre områder.
Nye næringsområder i og langs sjøen er en del av Kragerøs strategi for å være en
næringsvennlig kommune og samtidig kunne opprettholde en levende skjærgård. Her og nå
nevnes akvakultur (fiskeoppdrett) spesielt. Gjennom kommende revisjon vil mulighetene for
etablering av flytende oppdrettsanlegg kunne avklares, samtidig som landbaserte
oppdrettsarealer kan legges inn i planen. Eksempler på det siste er industriområdet til Helle
bruk og området til tidligere Fossing tresliperi. Ved eventuelle etableringer av nye tiltak på slike
steder, må også dette vurderes opp mot andre interesser som friluftsliv, naturmangfoldet og
virkninger på eventuelle berørte vannforekomster.
Ellers vil kommuneplanrevisjonen åpne for en fornyet vurdering av mulige nye sjønære
næringsarealer samtidig som det kan gjennomføres en ytterligere kvalitetssikring for at allerede
etablerte arealer skal sikres fortsatte drifts- og utviklingsmuligheter innenfor de rammer
kommunestyret i samarbeid med eierne måtte bestemme.
Det er en forutsetning at tilrettelegging av nye næringsområder i og langs sjøen
konsekvensutredes.
Det er kommet innspill fra grunneiere som sammen ønsker å få klarlagt muligheter for
innlandsturisme på sine eiendommer. Dette gjelder eksempelvis i Kurdølaområdet langs Tokke.
Gjennom kommuneplanrevisjonen vil disse, og andre mulige interessenter, få avklart sine
ønsker for mulige tiltak knytta til dette formålet i disse områdene.
Arealbruk i og langs Kragerøvassdraget vil være en annen viktig avklaring. Da vil både
hensynene til kraftproduksjonen i vassdraget, tilrettelegging for ekstra vanntilførsel fra
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Kragerøvassdraget til Grøtvann for sikring av drikkevannsforsyningen til Kragerø, og at
arealbruken generelt langs vassdraget skal kunne sees i sammenheng.
Arealbruk i og langs kommunens øvrige vann og vassdrag vil også være viktig å gjennomgå på
nytt. Dette gjelder både i forhold til verneinteresser og opprettholdelse av frilufts- og hytteliv,
men også for å få en overordnet planavklaring i forhold til næringsinteresser, eksempelvis i
forhold til oppdrettsnæringens behov for ferskvann.
Kommunen står overfor store og viktige beslutninger i forhold til etablering av jernbane
(Grenlandsbanen) og 4 felts motorvei for E 18 gjennom kommunen. Det er tatt noe høyde for
dette i gjeldende kommuneplan og tiltenkte korridorer/traseer er tegnet inn, men disse
planene er ennå ikke kommet så langt at det har vært grunnlag for å kunne fastlegge nøyaktig
arealbruk i gjeldende kommuneplan. Ny 4 felts E18 er under bygging fram til Dørdal i Bamble.
Men Kragerø kommunestyre vedtok 15.6. 17 et ønske om å delta i et interkommunalt
plansamarbeid for å koordinere og styre planarbeidet for ny E18 mellom Dørdal og Grimstad.
Fylkesmennene i Agder og Telemark, samt Telemark fylkeskommunene er sammen med
berørte kommuner invitert med for å kunne koordinere og gjennomføre dette som et felles
planarbeid. Aust Agder fylkeskommune har påtatt seg et koordineringsansvar.
av dette arbeidet.
Både ny jernbane og ny E 18 vil berøre områder langs vann og vassdrag som nå skal rulleres.
Det vil derfor også være viktig å samarbeide med de statlige selskapene som arbeider med
disse prosjektene slik at kommunen kan fremstå som en aktiv medspiller som bidrar til å legge
forholdene til rette for gjennomføring av disse store og viktige prosjektene på en god måte. For
øvrig er arealdisponeringen slik i gjeldende kommuneplan at aktuelle traseer i stor grad
allerede er vernet mot ytterligere nedbygging gjennom at dette i stor utstrekning er LNF
områder hvor det er i strid med planen å gjennomføre nye tiltak.
7.2

Økt boligbygging og bostedsattraktivitet i aller deler av kommunen

Boligsituasjonen og framskrivingen av boligbehovet i Kragerø.
Overskriften Økt boligbygging og bostedsattraktivitet i aller deler av kommunen er gjengivelse
av vedtaket for Kommunal planstrategi 2016 - 2020.
Med utgangspunkt i analyser av det statistiske materialet for boligsituasjonen nå og fram mot
2030, vil dette bestemme behovet for boligbygging framover:
Pr 31.12. 2016 var det i Kragerø registrert 4992 husholdninger - dvs. boliger og en befolkning
på 106072 personer. I følge befolkningsframskrivingen skal vi ha en befolkning på 10 717
personer i 2020, 10 917 i 2025 og 11095 i 20303. Med utgangspunkt i tallene pr. 31.12 2016,
kan vi ganske nøyaktig beregne et gjennomsnittlig antall personer pr. husholdning på 2,1
personer. Det betyr et samlet boligbehov i 2020 på 5103 boliger, i 2025 på 5224 og i 2030 vil
tallet være 5283 boliger.
Hvert år må det også tas høyde for et tap (utrangering) av eksisterende boliger. Det anslås et
statistisk tap på ca. 10 boliger pr. 10.000 boliger pr. år, dvs. ca. 5 boliger pr år for Kragerø sin
del. Med 2017 som utgangspunkt vil tapet fram mot 2020 være ca 15 boliger, fram mot 2025 vil
tapet være ca 40. For hele perioden fra 2017 til 2030 vil tapet utgjøre ca. 65 boliger/boenheter.
2

Grenlandsbarometeret: http://w277834-www.php5.dittdomene.no/?page_id=2161
SSB sitt mellomalternativ pr. 2014. Denne prognosen gir noe lavere vekst enn prognosen fra 2016. Med befolkningsnedgang
de to siste årene, beholdes 2014 som basis for dette avsnittet.
3
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Det betyr et byggebehov i perioden fra 2017 til 2030 på ca 290 boenheter– noe som igjen tilsier
et behov for vel 20 nye boliger4 rimelig likt fordelt hvert år fram mot 2030.
I følge bestemmelsene i Regional plan for areal og transport i Telemark (ATP – Telemark) betyr
dette at knappe 90 av disse boligenhetene kan ligge utenfor kommuneplanens definerte
tettstedsgrenser under forutsetning av at alle de 290 boligene realiseres.
I tilknytning til boligplanleggingen påpeker fylkesmannen i sin høring kommunens ansvar for å
ivareta barn og unges interesser ved arealdisposisjoner og i planleggingen. Kravene til leke- og
oppholdsareal tilpasset barn og unge til ulike årstider skal være med i planleggingen, og det skal
sikres gode trafikale løsninger, trafikksikkerhet og trygg skolevei.
Kommunestyret har i vedtatt planstrategi åpnet for at det kan spilles inn forslag til nye
boligområder i hele kommunen. Dette gir grunneiere mulighet til å få vurdert nye områder i en
overordnet plansammenheng. Kragerø ønsker å framstå som en attraktiv bokommune, og det
er da viktig å få vurdert mulige boligområder.
Fylkesmannen forventer imidlertid, gjennom sin høring både til planstrategien og
planprogrammet, at kommunen i sitt planarbeid følger opp intensjonene i De statlige
retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) hvor det legges
opp til at utbyggingsmønster og transportsystem fremmer utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. 5
Samtidig må det understrekes at kommunen i sin arealutvikling må følge bestemmelsene i
areal- og transportplanen for Telemark (ATP Telemark). Sistnevnte plan har bestemmelser om
at minimum 70 % av all boligbygging i kommunen skal skje innenfor kommunens
tettstedsavgrensinger. Kragerø har Stabbestad, Sannidal, Helle og Kragerø sentrum (jmf.
avgrensing i sentrumsplan) som sine definerte senterområder. Dette må derfor vektlegges ved
vurdering av hvilke nye boligområder som i tilfelle legges inn i planen. Alternativt kan det
vedtas rekkefølgebestemmelser, innenfor eksempelvis kommuneplanperspektivet på 10-12 år
for å sikre boligutvikling i samsvar med forutsetningene i ATP Telemark.
Både fylkesmannen og fylkeskommunen forventer imidlertid at kommunen gjennom
revisjonsarbeidet kommer fram til et system for å kunne dokumentere at minimum 70 % av den
framtidige boligbyggingen skjer innenfor kommunens tettstedsavgrensinger.
Innenfor områdene hvor kommuneplanens arealdel skal rulleres, er det flere eldre
detaljreguleringsplaner. Gjennom kommuneplanarbeidet vil det bli en fornyet vurdering av
disse. Kommuneplanrulleringen vil gi grunnlag for å kunne vurdere hvilke av disse planene som
bør oppheves, hvilke som bør/må miljørevideres og hvilke som fortsatt bør eller kan gjelde
uendret.

8.

Konsekvensutredninger – systematikk og metodikk

Med utgangspunkt i at gjeldende kommuneplan skal videreføres med en avgrenset revisjon
knytta til noen tema og for noen områder slik det er beskrevet i kap. 7 ovenfor, vil
konsekvensutredningsarbeidet basere seg på det verktøyet og de metodene som ble benyttet i
utredningsarbeider gjort i Kommuneplan 2014 – 2026. Her ble systematikken i Statens
4

5

Tallet sier ikke noe om type bolig utover at hver husholdning gjennomsnittlig (statistisk) skal gi rom for 2,1 personer.
Ivaretakelse av myndighetskrav knytta til utrednings- og analysearbeid blir generelt omtalt i kap. 8.
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vegvesens Håndbok 140 lagt til grunn. Håndbok 140 ble som følge av endringer i plan og
bygningsloven revidert i november 2014. Samtidig ble også benevnelse endret til Statens
vegvesen Håndbok V712. Konsekvens- og ROS analyse metodikken som er brukt i gjeldende
kommuneplan er i all hovedsak i samsvar med metoder og verktøy også brukt i håndbok V712.
Siden vi først vil komme i gang med vurderinger av innspill til kommuneplanrevisjonen høsten
2017, er vi gjort oppmerksomme på at håndbok V712 vil foreligge i ytterligere revidert utgave i
løpet av 2017. Kommunen holder seg oppdatert på tilgjengelige veiledninger for å sikre god og
forsvarlig arealplanlegging og arealutnyttelse i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser
om planlegging, konsekvensutredninger og tilhørende forskrifter.
Fylkesmannen og fylkeskommunen har i sine høringssvar til planprogramforslaget påpekt
viktigheten av å følge bestemmelser og retningslinjer knytta til en rekke forhold som skal være
med i utrednings- og analysearbeider når planer skal utarbeides. Støy, naturmangfold,
landskap/terrengendringer, kulturminner (freda), klima og miljø, universell utforming m.m. blir
kommentert. Det oppfattes for øvrig at dette er tema som er ivaretatt i den systematikken og
de analyseverktøyene som brukes til konsekvensutredningene.

9.

Andre planbehov ifølge Kommunal planstrategi 2016 - 2020

Det bør til sist tas med at kommuneplanvurderingene gjort i Kommunal planstrategi 2016 –
2020, avdekket et behov for nye kommunale delplaner på noen fag-/temaområder6:
o
o
o
o
o

Handlingsplan for integrering av flykninger og asylsøkere.
Helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap.
Plan for bruk og implementering av velferdsteknologi.
Opptrappingsplan for psykisk helse/rus.
Barnefattigdom – forebygging og kompensasjon. (Rullering av gjeldende «Handlingsplan
mot barnefattigdom»)
o Kartlegging og verdsetting av friluftsområder.
I vedtaket er det kun revisjon av barnefattigdomsplanen eksplisitt nevnt. De andre inngår i
vedtaket.
I tillegg ble dette også vedtatt:
 en vurdering av hvorvidt kommunen trenger en egen Strategisk Næringsplan, og at
denne vurderingen gjøres og omtales nærmere i revidert kommuneplan,
 og at det i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel revideres for å legge til rette for
økt boligbygging og bostedsattraktivitet i alle deler av kommunen.
 Enda sterkere fokus på klima, energi og miljø innenfor kommunal planlegging generelt,
samt kommunal tilrettelegging for konkrete miljø- og energitiltak i offentlig og private
bygg.

6

Prikkpunktene er sitert fra oppsummeringen av Kommunal planstrategi 2017 – 2020 side 4.
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9.

Framdriftsplan for arbeidet med Kommuneplan 2017-2029

9.1

Varsling av oppstart for kommuneplanarbeidet og høringsfrist for
planprogrammet

I plan- og bygningslovens § 4-1 om høring og kunngjøring står følgende:
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med
varsling av planoppstart.
Kravene til det offentlige ettersynet er nærmere spesifisert i bestemmelsenes §5-2:
Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle
statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private
organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist.
Det legges vekt på at planmaterialet skal være enkelt tilgjengelig for befolkningen. Dette skjer
ved at materialet som legges ut til høring er annonsert og gjort tilgjengelig på kommunens
hjemmesider og at de foreligger i papirversjon lagt ut på Rådhusets serviceavdeling og på
Kragerø bibliotek.
Kommuneplan 2017 – 2029 utarbeides i tråd med fastsatt planprogram og på bakgrunn av
innspill og merknader.

9.2

Framdriftskalender
Kommuneplan for Kragerø kommune 2018-2030
Framdriftsplan for kommuneplanarbeidet.

Hva skjer:
Planprogram:
Planprogrammet vedtas lagt ut til høring og off. ettersyn
Planprogrammets høringsfrist
Planprogrammet behandles
Planprogrammet vedtas
Revisjon av kommuneplan:
Vedtak om oppstart av kommuneplanarbeidet
Frist for innspill/merknader
Arbeidsperiode – gj. gang merknader, lage nytt planforslag
Planforslag vedtas lagt ut til høring og off. ettersyn
Høringsperiode jf. Pbl. § 11-14
Arbeidsperiode ift. høringssvar/tilbakemeldinger og merknader
Planforslag vedtas
Endelig planvedtak
Hvis 2 høringsperioder:
Planforslag vedtas lagt ut til høring og off. ettersyn andre gang
Høringsperiode jf. Pbl. § 11-14
Arbeidsperiode ift. tilbakemelding og merknader
Planforslag vedtas
Endelig planvedtak

Arbeidsperioder
og frister

Behandlingsorgan/
ansvarlig

28. februar 2017
2. mai 2017
5. sept. 2017
14. sept. 2017

Formannskapet

28. februar 2017
2. juni 2017
Høst 2017
30. januar 2018
5. feb. til 21. mars 2018
April - mai 2018
12. juni 2018
14. juni 2018

Formannskapet

14. juni
20. juni til 18. aug.
21. aug. – 18. sept.
25. sept. 2018
4. okt. 2018

Formannskapet

Formannskapet
Kommunestyret

Plangruppe
Formannskapet
Plangruppe
Formannskapet
Kommunestyret*)

Plangruppe
Formannskapet
Kommunestyret*)

)* Dersom det er uløste innsigelser etter formannskapets planvedtak må det mekles før
kommunestyrebehandlingen. Det vil i praksis utsette kommunestyrevedtaket ca 1. mnd.
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9.3

Tilrettelegging for innbyggermedvirkning

Tilgang og kjennskap til disse dokumentene vil kunne være til hjelp for å kunne påvirke arbeidet
på en god måte:
- Kommuneplan 2014 – 2026,
- Kommunal planstrategi 2016 – 2020,
- Planprogram for revisjon av Kommuneplanen 2017 – 2029
Dokumentene ligger lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside
http://www.kragero.kommune.no/id/FBED24D712008CC4C12576BD00502CC0
og i papirformat på Rådhusets servicesenter.
Høringssvar, innspill og merknader er tilgjengelig og kan gis på kommunens hjemmeside;
http://www.kragero.kommune.no/hoeringer - eller til nedenstående e-post adresse eller
ordinær brevpostadresse.
Det kan ikke sendes vedlegg (tekst, bilder, kart) fra dette stedet. Da anbefales i stede å sende
e-post til: post@kragero.kommune.no eller Post/arkiv, Postboks 128, 3791 Kragerø.
Merk konvolutten Kommuneplan 2017-2029

Kragerø 05.09. 2017
Rådmannen
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