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1. Hensikten med planarbeidet 
Kommunedelplanen skal være et politisk styringsdokument i arbeidet med å utvikle et bredt 
og helsefremmende tilbud for Gildeskål kommune sine innbyggere innenfor idrett, fysisk 
aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser. Det er også krav fra Kulturdepartementet om at 
områder og anlegg det skal søkes spillemidler for må inngå i kommunal plan for fysisk 
aktivitet og friluftsliv. For å sikre et bredt helsefremmende tilbud i Gildeskål er det viktig at 
folkehelse har et gjennomgående fokus i hele kommunedelplanen for fysisk aktivitet og 
friluftsliv. 

2. Planstatus 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser (2015-2019) skal etter vedtatt 
planstrategi revideres i 2019. De siste årene har bare handlingsdelen vært rullert og det er nå 
behov for en komplett revisjon, for å sikre realisering av tiltenkte planer i handlingsdelen.  

3. Konsekvensutredning 
Planen vil utløse krav om konsekvensutredning dersom kommunen beslutter at områder og 
anlegg skal bygges ut hvor det vil ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn. 

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
- Forslag til planprogram er politisk behandling ved varsel om oppstart av planarbeidet 
- Offentlig høringsrunde minimum seks uker 
- Referat fra møtet, samt tilhørende dokumenter skrevet i forbindelse med tidligere 

rullering 
- Brev til berørte parter og offentlige instanser  

 

5. Informasjon og medvirkning 
Planarbeidet legges ut på offentlig høring på kommunens hjemmeside, via Facebook og brev 
til berørte parter hvor de gis mulighet til å komme med innspill til planarbeidet.  

 

6. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet 
- Universell utforming 
- Barn og unges oppvekstmiljø 
- Bolyst 
- Trafikksikkerhet 
- Steds- og sentrumsutvikling 
- Nærmiljø 
- Miljøfaglige hensyn som naturmangfold, nærmiljø, friluftsliv, luftforurensning og støy 
- Risiko og sårbarhet 
- Sosial infrastruktur  

 


