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Innledning. 

 

Formål med planarbeidet. 

Kommuneplanen er Gildeskål kommunes overordnede styringsdokument for en ønsket 
samfunnsutvikling i Gildeskål, og et redskap for hvordan kommunen skal møte nye og endrede 
utfordringer i et langsiktig perspektiv. 

 
Gjeldende kommuneplan for Gildeskål ble vedtatt i 2007. Den består av: 
- En strategisk plan med en samfunnsdel og handlingsdel, sak 37/07. Vedtatt 21.06.2007. 
- Arealdelen for hele kommunen ble vedtatt i sak 38/07 av 21.06.2007 med tilleggsavklaringer i sak 
2/09 av 19.03.2009.  
 
4. oktober 2012 ble «Kommunal planstrategi for Gildeskål 2012 ‐ 2016» behandlet og vedtatt i 
kommunestyret. Her ble det fattet vedtak om revisjon av kommuneplanen i gjeldende 
kommunestyreperiode.  
I vedtaket for kommunal planstrategi legges det opp til en revisjon av kommuneplanen, både 
samfunns‐ og arealdel.  
 
Målet for kommuneplanprosessen er: 

 Utarbeide visjoner, mål og strategier for Gildeskål kommune mot år 2030 i samfunnsdelen 

 At det i samfunnsdelen blir utarbeidet mål og langsiktige strategier for arealdelen 

 At kommunen får en oppdatert arealdel som et enda bedre styringsverktøy for arealbruken. 

 Kommuneplanarbeidet er ment å skulle gi de folkevalgte et bedre grunnlag for styring av 
utviklingen og ressursbruken i kommunen. Kommuneplanen skal også legge rammer for 
detaljplanleggingen og for enkeltvedtak.  
 

Målet må være å få en kommuneplan som blir et sentralt styringsverktøy for politikere og 
administrasjon, samtidig som prosessen i seg selv får karakter av mobilisering og framtidstro. 

 
Gjeldende kommuneplaner er vedtatt etter relativt omfattende prosesser med bl.a. møter og 
befaringer.  
Samfunnet er i stadig endring, og det er viktig at kommunen har et offensivt og dynamisk planverktøy 

som fanger opp endringssignaler i samfunnet, både fra befolkning, næringsliv og statlige 

myndigheter.  

Særlige samfunnsmessige utfordringer Gildeskål kommune:  

 Stanse befolkningsnedgangen. På sikt øke befolkningsgrunnlaget 

 Utvikle samferdselsmuligheter og digital infrastruktur for næringslivet, og at Gildeskål er en 

bo region for arbeidspendlere 
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 Forbruker orientert boligpolitisk strategi som stimulerer til økt tilflytning og bosetning. 

Fortetning. Utvikling av kultur og fritidstilbud for det fremtidige moderne menneske. Økt bo-

lyst. 

 Økonomiutfordringen med mindre innbyggere. Hvordan opprettholde nivået og videreutvikle 

kvaliteten på essensielle kommunale tjenester (spesielt helse og omsorg, og 

skole/barnehager). Den innovative kreative endringsvillige kommunen 

 Legge til rett for og bistå i næringsutvikling innenfor definerte satsingsområder for å bidra til 

flere og varierte arbeidsplasser. 

 Gildeskål er også fritids- og hyttekommune. Hvordan videreutvikle fritidshusbeboere som en 

enda bedre ressurs for kommunen? 

 

Kommuneplanarbeidet  er en arena hvor kommunens politikere og ledere møter innbyggerne og 

næringslivet for å diskutere framtidig utvikling i kommunen. Det er derfor viktig at kommunen legger 

opp til jevnlige revisjoner av kommuneplanen, hvor fokus på medvirkning står sentralt. 

Hva er en kommuneplan? 

En kommuneplan er kommunens overordnede plan, og er definert og beskrevet i Plan‐ og 
bygningsloven med virkning fra 1. juli 2009 (Kap 11. Kommuneplan). Hensikten med planen er at den 
skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det heter av loven 
at kommuneplanen «bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen». Det heter videre at den 
«skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige 
og regionale myndigheter til grunn». Av loven heter det at alle kommuner skal ha en kommuneplan 
som omfatter en samfunnsdel med en handlingsdel, og en arealdel.  
 
Kommunedelplaner  for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan 
planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres 
årlig. 
 

§ 11‐3. Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for 
statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. Kommuneplanens handlingsdel 
gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings‐ og samarbeidsoppgaver 
og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. 
 
§ 11‐5. Kommuneplanens arealdel 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides 
arealplaner for deler av kommunens område. 
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal 
omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål 
og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. 

 

Plan- og bygningslovens § 11-13 om utarbeiding av planprogram . 
 
Første fase i arbeidet med kommuneplanen er å legge fram et planprogram. Et planprogram er først 
og fremst en beskrivelse av hvilke prosesser kommunen legger opp til, og temaer som kommunen 
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har planer om å løfte inn i arbeidet i selve kommuneplanen. Planprogrammets omfang og innretning 
må sees i sammenheng med tidligere vedtatt Kommunal planstrategi for Gildeskål 2012 – 2016. 
Planprogram for kommuneplanen er lovregulert gjennom plan‐ og bygningsloven (Pbl), og er dermed 
en obligatorisk «øvelse».  
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal 
sendes på høring til berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og andre lokale aktører. 
Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og 
kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi 
uttalelse skal være minst seks uker.   
Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker, § 11‐13. 
 

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. Kommuneplaner med retningslinjer 

eller rammer for framtidig utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2 andre ledd. 

 
 
Etter en gjennomgang av innkomne uttalelser, vil planutvalget fastsette endelig planprogram. I 
forbindelse med fastsetting av endelig planprogram vil det bli redegjort for hvilke vurderinger som er 
gjort av innkomne uttalelser. Det vil bli satt føringer for planarbeidet. Herunder krav til utredning av 
innspill til arealdelen som skal inngå i det videre planarbeidet. Planforslag med konsekvensutredning 
skal utarbeides på grunnlag av vedtatt planprogram. 
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Kommunens plan og styringssystem 
Det kommunale plansystemet er bygget opp på følgende måte: 
 

 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal gi retninger og føringer for kommunens samlede utvikling. Å 
peke ut satsingsområder er særdeles viktig.  
 
En tett kobling mellom kommunens samfunnsdel, arealdel og økonomiplan er viktig for at innholdet i 
kommuneplanen skal få reell virkning. Samfunnsdelens langsiktige mål og strategier skal følges opp 
gjennom konkrete tiltak i kommuneplanens handlingsdel. Tidligere erfaring tilsier at det har vært for 
svak kobling mellom flere av kommunens handlingsplaner og økonomiplan/budsjett.  

- Andre dokumenter/prosesser i kommunens plansystem 

 Handlingsprogram med økonomiplan skal fastlegge mål og viktige tiltak, samt vise kommunens 

økonomiske prioriteringer for de første 4 årene.  

 Årsbudsjettet skal vise forventede inntekter og gi økonomiske rammer med bevilgninger for 

kommunens virksomhet det nærmeste året. 

 Arbeidsprogrammene skal vise enhetenes oppgaver og tiltak det første året. 

 Årsevaluering skal utføres systematisk av enhetene og relateres til enhetenes arbeidsprogram og 

politiske vedtak. Det skal komme fram hvordan avvik skal følges opp. Regnskap skal utarbeides. 

Til slutt skal det utgis en årsmelding som er et sammendrag av kommunens årsevalueringer. 

 Delplaner kan utarbeides for en større eller mindre del av kommunens virksomhet. 

 Utredninger kan utarbeides som grunnlag for behandling av andre kommunale planer. 

Utredningene kan foreslå endringer i visjoner, mål og tiltak, samt klargjøre virkninger og vise 

alternative løsninger. 
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- Rammer for planarbeidet 

I planstrategien vedtok kommunestyret følgende i sak 77/12 av 4.10.2012: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til planstrategi for Gildeskål kommune for 
perioden 2012- 2016. 

2. Kommunestyret vedtar igangsetting av arbeidet med revisjon av kommuneplanens  
samfunnsdel og arealdel. 

3. I tråd med plan- og bygningslovens § 11-13 utarbeider rådmannen et utkast til 
planprogram, som gir detaljert beskrivelse av opplegget for kommuneplanrevisjon. 

4. Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker 
samtidig med varsel om planoppstart for kommuneplanen.  

5. Kommunestyret delegerer myndighet til planutvalget å fastsette planprogram etter endt 
høringsperiode, slik plan- og bygningslovens § 11-13 åpner for. 

 

I forslaget til kommunal planstrategi gjøres følgende tilføyelser/endringer:  

- Under "Levekår – Oppvekst, kultur, helse og folkehelse" - " Verdiskaping og næringsutvikling" bør 

følgende legges til: I forbindelse med mulige etableringer av oljenæringen i Salten, er området i 

Beiarkjeften/Saura et aktuelt område for etablering av oljerelatert virksomhet. Kommunen bør 

vurdere mulighetsområdet for næringsvirksomhet knyttet direkte og indirekte til oljebransjen og 

legge Barlindhaug-rapporten til grunn for arbeidet med revisjon av kommuneplanen. 

- Under "Levekår – Oppvekst, kultur, helse og folkehelse" bør følgende underkapittel og tekst legges 

til:Samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv. 

Kommunen skal vurdere samiske forhold rundt kultur, næringsutvikling og samfunnsliv med bakgrunn 

av både regionale og nasjonale forventninger. 

- Under " Kommunikasjoner og infrastruktur" bør teksten endres til: Kommunikasjonene innen 

kommunen er slik at det er mulig å pendle med ferge eller samfunnsbåt fra øyene til 

kommunesenteret for å arbeide der.  Videre er det også en del arbeidspendling til nærmeste 

omkringliggende kommuner. Kommunen har også fastlands- og båtforbindelse til fly- og togtilbud i 

fylkeshovedstaden. Det bør satses på en ytterligere forbedring av kommunikasjon til og fra 

fylkeshovedstaden. Dette vil lette tilgang til arbeidsmarkedet i Bodø for personer bosatt i Gildeskål, 

samt gjøre det lettere for næringslivet i Gildeskål å få tilgang til kvalifisert arbeidskraft. 

- Under "Kompetanse og rekruttering av arbeidskraft i fremtiden" et tillegg til eksisterende tekst: 

Forbedret kommunikasjon til og fra fylkeshovedstaden vil være et virkemiddel til å forbedre tilgang til 

kvalifisert arbeidskraft. 

- Under " "Befolkning/bosetting/boliger" endres teksten til: I befolkningen er det en økt 

markedsorientert bevissthet som krever at det legges til rette for tilstrekkelige attraktive boligtomter.  

Dette krever en boligpolitikk som er nytenkende og effektiv. 

- Prioritering av planoppgaver for perioden 2012-2016, rubrikk siste side. Arealdelen: “Plan gang- og 

sykkelvei Inndyr” endres til “Gang og sykkelvei”. 
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Nasjonale og regionale føringer 

Nasjonale forventninger 
Etter ny plan‐ og bygningslov fra 2008 skal Miljøverndepartementet hvert fjerde år utarbeide et 
dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette inngår som en 
formell del av plansystemet, dokumentet skal bidra til at planleggingen i fylker og kommuner tar opp 
viktige utfordringer i samfunnsutviklingen, og dokumentet skal legges til grunn for utarbeidelsen av 
planer i kommunene. De nasjonale forventninger vil være retningsgivende, men ikke bestemmende, 
og skal bidra til at planleggingen blir mer målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. 
 
Med utgangspunkt i at de nasjonale forventningene skal bidra til en planlegging for å fremme en 
bærekraftig utvikling, fokuserer de nasjonale forventningene på følgende tema: 

- Klima og energi 
- By‐ og tettstedsutvikling 
- Samferdsel og infrastruktur 
- Verdiskapning og næringsutvikling 
- Natur, kulturmiljø og landskap 
- Helse, livskvalitet oppvekstmiljø 
 

Oppsummert kan man si at departementet i større grad vektlegger et helhetlig samfunnsperspektiv i 
kommuneplanleggingen enn tidligere nasjonale signaler. Folkehelseperspektivet, boligsosiale 
spørsmål og liknende forutsettes å få en større betydning i kommuneplanarbeidet og i annet 
overordnet planarbeid i kommunen. 

 
Regional planstrategi  
Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 ble vedtatt av fylkestinget 27.02.13. 
 
Fylkesplanen er en plan for den helhetlige utviklingen i fylket, og er et resultat av en bred prosess 
med blant annet regionale strategiseminar i alle sju regioner. Fylkesplanen består av visjoner, mål og 
strategier innen tre utvalgte målområder, regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, 
jf. plan og bygningsloven § 8-5 og arealpolitiske retningslinjer.  
 
De tre målområdene planen legger til grunn er: 
1. Livskvalitet 
2. Livskraftige lokalsamfunn og regioner 
3. Verdiskaping og kompetanse 
 
Planen har også et handlingsprogram. Dette vil være det nye Utviklingsprogram Nordland (UPN). 
Planforslaget er konsekvensutredet med vekt på de strategier som har arealpolitiske konsekvenser. 

  
Last ned Fylkesplan for Nordland 2013-2025. 
  
 
Saltenstrategier  
Saltenstrategiene ble vedtatt av Salten Regionråd den 22. november 2012. 
Følgende strategiske målområder legges til grunn for å oppnå hovedmål og delmål i 
Saltenstrategiene: 
A. Livskvalitet og attraktivitet 
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping 
C. Folkehelse og kultur  
D. Kommunikasjon, infrastruktur 

http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=381&FilId=19886
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- Sentrale utfordringer ved revisjon av kommuneplanen for Gildeskål. 

Kommuneplanens innhold 

Gildeskål kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen belyser langsiktige utfordringer og gir mål og strategier for utvikling av 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal være grunnlag for 

sektorenes planer og virksomhet i kommunen og gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål 

og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige 

organer og private.  

Hovedutfordringer kommuneplanens samfunnsdel: 

Følgende utfordringer skal håndteres nærmere ved utforming av mål og strategier i samfunnsdelen. 

Planstrategien vedtatt av kommunestyret hadde fokus på følgende hovedområder:  

1. Levekår – oppvekst, kultur, helse og folkehelse 

2. Verdiskapning og næringsutvikling 

3. Befolkning / bosetning / boliger 

4. Kommuneorganisasjon – kompetanse og rekruttering, og økonomi 

De underliggende utfordringene er hentet fra kommunestyrets vedtatte planstrategi. 

Levkår: 

 Rekruttering av fremtidig kompetanse innen sektorene oppvekst og helse 

 Innfasing av samhandlingsreformen 

 Strategi og målsetninger for bosetningen av flyktninger 

 Folkehelse – fysisk aktivitet, forebygging og ernæring 

 Økt kvalitet i skole og barnehage – robuste sammenhenger i strategi og planer for både 

pedagogisk kvalitet og fremtidig organisering 

 Redusere frafallet i videregående utdanning blant Gildeskåls skoleelever 

 Arbeide for økt kultur- og fritidstilbud for å bidra til økt bo-lyst blant alle aldergrupper i 

Gildeskål kommune 

 Videreutvikle Elias Blix satsingen på det gamle kirkestedet og på Sandhornøy i samarbeid 

med den Bispedømmet, Nordlandsmuseet, og Universitetet i Nordland 

Verdi og næringsutvikling: 

 Den blå åker – forvaltning og planlegging i bruk av kystsonen i forhold til matproduksjon og 

moderne marin bioteknologi. Etablere bioteknologi virksomhet. Skape en kunnskaps- og 

industrinode i Sundsfjorden. 

 Utvikle oss til en foregangskommune og arnested for fremtidens havbruk. Grønne 

konsesjoner. Mikro og makroalger. Integrert produksjon. Økt utnyttelse av sjøarealer.  

 Legge ytterligere til rette for lokale kommersielle fiskerier, og øvrige industri på land knyttet 

til havbruk og fiske 

 Lokal og kortreist mat – arbeide for muligheter innen nisje produksjoner innenfor landbruket 
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 Utvikle en reisemålsstrategi, og handlingsplaner for å øke aktiviteten på turisme, opplevelse, 

og besøkende til kommunen.  

 Bidra til å stimulere, bistå, og ha såkorns kapital for å støtte lokale grundere og ny etablerere 

 Forfølge og arbeide for Saura som mulig lokalisering for olje og gassvirksomhet i Gildeskål i 

samarbeid med de øvrige Salten kommuner 

 

Befolkning / bosetning / boliger: 

 Stanse befolkningsnedgangen i Gildeskål kommune. Etablere strategier, målsetninger, og 

handlingsplaner for å øke befolkningsgrunnlaget 

 Utvikle og implementere en boligpolitisk strategi for kommunen 

 Satsingsområder for bosetning og tørre å tenke fortetning. Forbruker fokus og perspektiv på 

etablering av nye boligområder. 

 Stimulere til økt bygging av utleieboliger i kommunen 

 Stimulere til nybygg spesielt av boligtyper kommunene har få av (leiligheter, rekkehus mv). 

Alternativer for husholdninger på vei ut av enebolig. Førstegangsetablerer mv.  

 Tilrettelegge attraktive boligtomter for å stimulere til økt nybygging 

 Arbeide for å sikre bo alternativer single husholdninger, arbeidsinvandrerer, og for hustander 

med svak økonomi og / eller sosiale utfordringer 

 Arbeide for å sikre bo alternativer for flyktninger som ønsker og bosette seg permanent i 

kommunen  

 Arbeide for etablering av digital infrastruktur til alle delene av kommunen 

 Arbeide for å øke kommunikasjonsmulighetene til sjøs og langs vei fra alle delene av 

kommunen, som gjør det mulig for innbyggere å ha arbeidsregion utenfor kommunen. 

 Fritidshusbeboere som ressurs for å øke bosettingen. 

 

Kommuneorganisasjonen: 

 Fokus på å opprettholde nivået og utvikle kvaliteten på de basale kommunale tjenester for å 

bidra til bosetningen i kommunen 

 Fokus på omstilling og endringsledelse 

 Fokus på intern kulturbygging, arbeidsmiljø for redusert sykefravær, og at kommunen forblir 

en vesentlig arbeidsplass i Gildeskål samfunnet 

 Økt fokus på rekruttering – strategier, målsetninger og handlingsplaner for å imøtekomme et 

økt behov for formal kompetanse i fremtiden. Imøtekomme stor fremtidig avgang blant 

seniorer. 

 Arbeide for å kalibrerer driftsøkonomien i forhold til realistiske fremtidige inntektsstrømmer 

 Skape seg økonomisk handlingsrom for å redusere gjeldsbelastningen til kommunen 
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Hovedutfordringer når det gjelder kommuneplanens arealdel:  

 

De underliggende utfordringene er hentet fra kommunestyrets vedtatte planstrategi. 

 Oppfølging av mål og strategier i revidert/ny samfunnsdel. 

 Oppdatering av arealplan etter ny plan og bygningslov.  

 Dimensjonering, tetthet og lokalisering av utbygningsområder.   

 Kvalitet på utbyggingsområder. Hva er attraktive tomter?  Utnyttelse av nedlagt 

infrastruktur? 

 I befolkningen er det en økt markedsorientert bevissthet som krever at det legges til rette 

for tilstrekkelige attraktive boligtomter.  Dette krever en boligpolitikk som er nytenkende 

og effektiv 

 Kvalitets- og funksjonskrav til innholdet i boligområder. 

 Spredt bygging eller fortetting? Gang- og sykkelveier? 

 Utvikling av attraktive sentrum i kretsene?      

 Vurdering av om det er behov for flere utbygningsområder og mer spredt bygde områder i 
LNFR- områder. 

 Kan behovet for plankrav begrenses?  Arealplan mer styrende på detaljnivå.  
Bestemmelser/krav til tiltak i byggeområder uten detaljplankrav.   

 Avklare bedre hvor naust - og flytebrygger kan tillates. 

 Oppfølging av statlige retningslinjer for bygging i strandsonen. 

 Oppfølging av ny lov om forvaltning av biologisk mangfold. 

 Kravet til universell utforming. 

 Gjennomgang av gamle reguleringsplaner- behov for endring evt. oppheving. 

 Tilrettelegging med parkering og adkomst til vedtatte verneområder. 

 I forbindelse med mulige etableringer av oljenæringen i Salten, er området i 

Beiarkjeften/Saura et aktuelt område for etablering av oljerelatert virksomhet. Kommunen 

bør vurdere mulighetsområdet for næringsvirksomhet knyttet direkte og indirekte til 

oljebransjen og legge Barlindhaug-rapporten til grunn for arbeidet med revisjon av 

kommuneplanen. 

 

Arealdelen viser hovedtrekkene i arealdisponeringen i hele kommunen, både på land og sjø. Den 

angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke 

viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealdelen skal omfatte plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og 

overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. 

Arealdelen består av en oversiktsplan i målestokk 1:50 000 = A0 som viser arealbruk for kommunens 

sjø- og landområder. For følgende områder er det laget mer detaljerte kommunedelplankart i en 

større hensiktmessig målestokk: 

 Mevik - Grimstad 

 Storvik 

 Oterstranda 

 Sørfinnset 
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 Skaugvoll 

 Inndyr 

 Nygårdsjøen 

 Horsdal- Våg 

 Våg- Mårnes 

 Arnøyene 

 Sørfugløy 

 

Gjeldende kommuneplan kan i sin helhet lastes ned som pdf-filer på nettadressen 

Gildeskal.kommune.no/. 

Kommuneplanprosessen. 

Organisering. 
Det er særdeles viktig at det politiske system deltar i planarbeidet og er en «sparringspartner» for 
administrasjonen slik at politikerne får et eierforhold til dette sentrale styringsdokumentet.  Samt at 
politikerne på et tidlig tidspunkt kan gi retning for en ønsket utvikling. 
Planutvalget innehar funksjonen som politisk styringsgruppe i planprosessen. Planutvalget har til 
oppgave å behandle plansaker etter plandelen i plan – og bygningsloven, og er fagorganet når det 
gjelder arealplanen.  
Formannskapet behandler økonomiplaner som bør sees i sammenheng med kommuneplanen. 
Formannskapet bør være sentral når det gjelder kommuneplanens samfunnsdel. Planutvalget bør 
sikre medvirkning fra formannskap og hovedutvalgene i denne planprosessen, jfr. punktet om 
medvirkning. Se vedlagte skisse. 
 

Medvirkningsprosess 

Gildeskål kommune vil legge opp til en bred medvirkningsprosess, der organisasjoner, næringsliv og 

enkeltpersoner blir oppfordret til å gi innspill i planprosessen.  

I tråd med tidligere praksis vil det bli avholdt folkemøter i kretsene tidlig i planprosessen, hvor 

innbyggerne får mulighet til å komme med innspill til planarbeidet. På møtene vil kommunen blant 

annet oppfordre innbyggerne til å melde inn planer om endret arealbruk og lignende, slik at dette 

kan vurderes i planprosessen. 

Det legges også opp til interne arbeidsseminarer for den administrative og politiske ledelsen i 

kommunen i løpet av 2013. 

Samråd med overordnede og regionale myndigheter, samt nabokommuner 

Med samråd menes deltakelse og samarbeid med andre offentlige aktører, som statlige etater, 
fylkeskommunen og tilgrensende kommuner. Mange av disse kontaktflatene er regulert gjennom 
lovverket, ved offentlige høringer osv. Det skal legges godt til rette slik at kommunale, regionale og 
statlige myndigheter får god anledning til komme med innspill og merknader/ uttalelser til 
kommuneplanen. 

 

http://www.meloy.kommune.no/kommuneplan
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Innspill til kommuneplanarbeidet. 
Dersom en har merknader til innholdet i planprogrammet må dette presiseres i tilbakemeldingen til 
kommunen. 
Det åpnes for innspill og forslag til endret arealbruk i kommuneplanarbeidet. Endret arealbruk til 
utbyggingsformål skal konsekvensutredes. 
Dokumentasjon 
Forslag til nye utbyggingsområder og andre forslag til endret arealbruk til utbyggingsformål sendes 
kommunen på skjema som finnes på kommunens nettside.  
Se vedlegg. 

 
 
- Prosessplan for revisjon av kommuneplanen 

Tabell 1. Milepæler i planprosessen 

 Tid Oppgave 

1 4. oktober 2012 Kommunestyret sak 77/12: Vedtak kommunal planstrategi og planoppstart 

for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  

2 16. april 2013 Planutvalget behandler forslag til planprogram 

3 april - mai 2013 Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i 

seks uker sammen med melding om oppstart av arbeidet med revisjon av 

kommuneplanen.  

4 Juni 2013 Planprogrammet fastsettes av planutvalget. 

5 juli - sept 2013 

 

Folkemøter i kretsene: Arnøyene, Sandhornøy, Inndyr ,  Nordfjorden, 

Storvik, Sørfjorden -Forstranda og Fleinvær 

6 1. oktober 2013 Frist for innsending av forslag om arealbruksendringer 

7 Oktober - 

november 2013 

Møter med: 

- Næringslivet inkl. reiseliv,  

- Fritidsfolket i kommunen,  

- Fiskeri - og havbruk.  

- Landbruk inkl. reindrift. regionale myndigheter o.a.  

- Interne møter/seminarer med kommunale enheter og politiske organer. 

8 Desember 2013 - 

mars 2014 

 Innspill til kommuneplanen vurderes og eventuelt innarbeides i utkastet 

til revidert plan.  

 Nye områder for bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk 

infrastruktur, og LNFR-områder for spredt bolig-, fritids eller 

næringsbebyggelse konsekvensutredes, jf. kapittel 10.1.  

 Risiko og sårbarhetsanalyse, jf. kapittel 10.2. 

 Konstruksjon av plankart til arealdelen. 

 Utarbeiding av samfunnsdelen og bestemmelser til arealdel. 

9 April 2014 Førstegangsbehandling i planutvalget.  
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Kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn (høring) i seks uker. 

10 april - mai 2014 Vurdering av merknader og eventuelle justeringer av planforslaget. 

Endringer av arealformål i arealdelen eller vesentlige endringer av 
bestemmelsene til arealdelen i etterkant av høringsperioden, medfører at 
hele eller deler av arealplanen må sendes på ny høring. 

Kan også bli behov for møter med sektormyndigheter og andre. 

11 juni 2014 Merknadsbehandling i planutvalget. Sluttbehandling i kommunestyret. 

 

- Konsekvensutredninger 

I henhold til § 2b i forskrift om konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven, skal nye 

områder som legges ut til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel konsekvensutredes. Dette 

gjelder også områder hvor det foreslås endring av utbyggingsformål og LNFR-områder hvor det åpnes 

for spredt bygging av boliger, fritidsboliger og ervervsbebyggelse. 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn 

blir tatt i betraktning under forberedelse og gjennomføring av planer og tiltak.  

I konsekvensvurderingen gis en kort beskrivelse av forslag til arealbruksendring, dagens arealbruk og 

arealstatus i kommuneplanen. Det gjennomføres en skjematisk og skjønnsmessig 

konsekvensvurdering for ulike tema (se tabell 2), basert på vurdering av områdets verdi og tiltakets 

omfang. 

Tabell 2. Tema som skal konsekvensvurderes ved forslag om arealendring 

Miljø: 

 Naturmangfold (dyre- og planteliv) 

 Landskap 

 Sikring av jordressurser (jordvern) 

 Reindrift 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Forurensning, støy 

 Andre miljøkonsekvenser 

Samfunn: 

 Friluftsliv og rekreasjon 

 Tilgjengelighet til uteområder, gang- og 
sykkelveier 

 Transportbehov 

 Trafikksikkerhet 

 Helse 

 Universell utforming 

 Barn og unges oppvekstvilkår 

 Samfunnssikkerhet (som ROS-analyse) 

 Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 

 Annet 

 

Konsekvensgrad oppgis på en ni-delt skala fra meget stor positiv (++++) til meget stor negativ 

konsekvens (----). 

I de tilfellene hvor det ikke er mulig å vurdere verdier eller konsekvenser skal det heller ikke føres 

opp noen vurdering. 
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- Risiko- og sårbarhetsanalyser 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse, jf. § 4-3 i plan- og 

bygningsloven. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet 

er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

Metoden som brukes ved gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysen er basert på Direktoratet 

for sivil beredskap sin veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. 

I risiko- og sårbarhetsanalysen skal det foretas: 

 Kartlegging av mulige uønskede hendelser i utbyggingsområdene, det vil si hendelser som kan 

representere en fare for menneskers liv og helse, miljø, økonomiske interesser og 

samfunnsviktige funksjoner.  

 Kartlegging av mulige årsaker til hendelsene. 

 Vurdering av sannsynligheten for at hendelsen vil inntreffe og konsekvensene dersom den 

inntreffer. Sannsynligheten rangeres etter forventet frekvens, og konsekvensene rangeres etter 

skadeomfang. 

Sannsynlighet og konsekvenser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. 

Disse forholdene kan systematiseres i en risikomatrise, jfr. tabell 3. 

Tabell 3: Risikomatrise 

                      
Konsekvens 
Sannsynlighet 

1 - Ufarlig 2 - En viss fare 3 - Farlig 4 - Katastrofal 

4 - Svært sannsynlig     

3 - Sannsynlig     

2 - Mindre sannsynlig     

1 - Lite sannsynlig     

 Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til 
gul/grønn. 

 Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. 

 Akseptabel risiko. 

 

Område med fare, risiko eller sårbarhet kan avsettes i planen som hensynssone, jf. plan- og 

bygningslovens § 11-8. Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller 

virksomheter innenfor hensynssonen. 

 

  

http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#map007
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#map007
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#11-8
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html#11-8
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INNSPILLSSKJEMA OM NY/ENDRET AREALBRUK FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

 
 
Revisjon av kommuneplan 
Dette skjemaet skal benyttes av grunneiere eller andre som planlegger endret arealbruk eller som har innspill 
til nye utbyggingsområder. Skjemaet fylles ut og sendes til: Gildeskål kommune, pb 54, 8038 Inndyr eller til / 
postmottak@gildeskal.kommune.no  innen           1. oktober 2013. 
 
Alle forslag som kommer inn vil bli vurdert i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Det at et 
innspill blir vurdert er imidlertid ikke det samme som at innspillet vil bli lagt inn i nytt forslag til kommuneplan. 
Ettersom kommuneplanen er en grovmasket oversiktsplan, gjelder ikke de samme regler om varsel av berørte 
parter (grunneiere), slik som f.eks. ved reguleringsplanarbeid. Innspill på ny arealbruk skal kun omfatte større 
eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet.  
 
Arealinnspill skal redegjøre for følgende forhold:  

1. Hva arealet er avsatt til i gjeldende arealplan og hva arealet brukes til.  
2. Beliggenhet, størrelse, tetthet og avgrensning.  
3. Type arealer som blir berørt (skog, jordbruk, friområde) og forventet konflikt.  
4. Adkomstløsninger og forventet trafikkmengde.  
5. Beliggenhet i forhold til skole, barnehage og kollektivtrafikk.  
6. Det må legges ved kartutsnitt som viser arealet og gir informasjon om gårds- og bruksnummer. 

 
Vilkår for innlevering av innspill om ny/endret arealbruk:  

Forslagsstiller:  

Adresse:  

e-post:  

Telefon/mobil:  

Beskrivelse av tiltaket 
(jfr. pkt. 1- 6 ovenfor):  

 

 
 
Kartutsnitt kan lastes ned fra Gildeskål kommunes nettside eller det kan sendes til tiltakshaver på forespørsel. 
 
 
Sted/dato 
……………………………………………………… 
Underskrift 

mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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