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Oppstart- kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019 

Rådmannens innstilling 

1. Formannskapet i Nesseby vedtar oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi 2016-

2019 

2. Oppstart kunngjøres for offentligheten, nabokommuner, regionale myndigheter og 

eventuelle særskilte interessegrupper. Kommunale råd og utvalg inviteres til å medvirke. 

3. Formannskapet er styringsgruppe for planprosessen 

4. Kommunestyret behandler Kommunal planstrategi for Nesseby i ordinært møte 

20.09.2016 
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Bakgrunn for saken 

I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) §10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en 

kommunal planstrategi senest et år etter at det nye kommunestyret er konstituert. For Nesseby 

kommune innebærer det at Kommunal planstrategi for Nesseby 2016-2019 må vedtas senest i 

kommunestyrets møte 20.9.2016. Formannskapet skal som planmyndighet vedta oppstart av 

kommunal planstrategi. Denne saken gjelder kun vedtak om oppstart av planstrategi. 

Utdrag fra Plan- og bygningsloven: 

§ 10-1 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.  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen 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.  

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 

oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  

Nærmere om kommunal planstrategi 

Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen 

bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.  

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge 

det videre planarbeidet.  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/id556722/


Kommunen har nå fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver 

valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Det er viktig at 

dette arbeidet starter tidlig etter at kommunestyret er konstituert. Det gir det nye kommunestyret 

mulighet for å vurdere å ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å arbeide med i 

kommunestyreperioden. 

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av 

kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en 

vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. Strategien bør inneholde: 

• redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø, 

• drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling), både 

for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder ), 

• vurdering av sektorenes planbehov, og 

• vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel. 

Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og danne basis for det 

mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Den langsiktige arealstrategien skal vise 

sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi langsiktige 

utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern for å ivareta de 

arealhensynene som framgår av § 3–1. 

Beskrivelsen av miljøutfordringene skal vise hva som er status og hva som er utviklingen de 

siste fire år, og drøfte kommunens miljøutfordringer i dette perspektivet. Beskrivelsen skal gi en 

omtale av utslipp av klimagasser, støy og lokal luftforurensning, avfall og energiforbruk, 

biologisk mangfold og kultur og kulturminner. Den enkelte kommune kan tilpasse beskrivelsen 

ut fra lokale forhold. I arbeidet med planstrategien kan kommunen bygge på kommunenes 

miljøstatus og indikatorer som rapporteres gjennom KOSTRA, samt sektorenes kunnskap om 

helse og miljøforhold, jf. § 1–4 i kommunehelsetjenesteloven. Planstrategien kan også inneholde 

en beskrivelse av status for universell utforming i kommunen. Også på dette området vil 

kommunen kunne bygge på data fra KOSTRA. Det er i hovedsak opp til den enkelte kommune å 

bestemme hvor omfattende og detaljert planstrategien skal være, ut fra de behov som foreligger. 

Omfanget og detaljeringsgraden skal ikke være mer omfattende enn nødvendig for å ta stilling 

til om gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, eller om den skal revideres 

helt eller delvis. Det betyr at innholdet av strategien vil være forskjellig fra kommune til 

kommune, avhengig av forholdene på stedet og hva som er gjort av planarbeid tidligere. I 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-3-oppgaver-og-myndighet-i-planl/-3-1-oppgaver-og-hensyn-i-planlegging-et/id556748/
http://www.lovdata.no/all/nl-19821119-066.html


praksis vil derfor vedtaket om planstrategien måtte angi hovedrammer og viktigste satsinger, og 

det må legges opp til en fleksibilitet i forhold til endrede behov og forutsetninger underveis. 

Dersom situasjonen er oversiktlig, kan planstrategien gis et innhold og en behandling som 

tilfredsstiller kravene til planprogram for kommuneplanen. Strategien må i slike tilfeller følge 

behandlingsreglene for planprogram i bestemmelsene om kommuneplan, jf. § 11-13. 

For å få en bred forankring av strategien vil det være av betydning at synspunkter fra statlige og 

regionale organer, nabokommuner og befolkning på vurderingene og prioriteringene i strategien 

er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Det er derfor plikt til å innhente synspunkter 

fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Det gir også statlige og regionale 

myndigheter mulighet til å spille inn sine behov for kommunale planavklaringer i perioden. Det 

er opp til kommunen selv å bestemme hvordan synspunktene skal innhentes, men disse 

myndighetene bør ha reell mulighet til å fremme sine syn. Det er ikke adgang til å fremme 

innsigelse mot forslag til kommunal planstrategi. Det vil i praksis være viktig for kommunen å 

oppnå tilslutning til den kommunale planstrategien fra andre myndigheter, fordi det ellers lett 

kan oppstå problemer i senere planlegging.  

Av loven framgår det også at kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt 

som grunnlag for behandlingen. Dette vil være i samsvar med retningslinjene i lovens kapittel 1. 

Det er særlig fornuftig hvis kommunen f.eks. står overfor vanskelige strategiske valg som 

befolkningen har engasjert seg sterkt i, eller kommunen er i en fase med store forandringer. Men 

kommunen har ikke en rettslig plikt til dette. Det eneste rettslige krav til saksbehandlingen er at 

forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 

behandling. Hensikten er å sikre en mulighet for alle interesserte å fremme synspunkter før 

sluttbehandlingen. 

Prosessen rundt planstrategien må ses i sammenheng med om kommunen ønsker å legge opp til 

revisjon av kommuneplanen eller ikke. Dersom kommunen beslutter å videreføre gjeldende 

kommuneplan, vil det være naturlig å legge opp til en mer omfattende diskusjon rundt 

kommunal planstrategi, siden dette da blir den eneste anledningen til å få fram synspunkter 

rundt kommunens prioriteringer og utfordringer. Tilsvarende vil en kommune som legger opp til 

en kommuneplanrevisjon, kunne bruke kommuneplanprosessen til grundigere diskusjoner og 

medvirkning. 

Et vedtak om kommunal planstrategi bør omfatte kommunens eget planarbeid, og bistand til og 

oppfølging av private planer. Vedtaket kan gjelde igangsetting av en fullstendig 

kommuneplanrevisjon eller begrense seg til revisjon av arealdelen og revidering eller 

utarbeiding av kommunedelplaner for bestemte sektorer eller tema. Det kan også gjelde 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-13-utarbeiding-av-planprogram/id556785/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/id554284/


igangsetting av viktige reguleringsplaner som oppfølging av strategien. Planstrategien kan bidra 

til forutberegnelighet om hvilke private planinitiativ som kan forventes å få positiv mottagelse. 

Private planinitiativ vil likevel kunne fremmes uavhengig av planstrategien, og kan ikke avvises 

utelukkende med henvisning til denne. I praksis vil vedtaket om planlegging i planstrategien 

måtte angi hovedrammer og viktigste satsinger, og det må legges opp til en fleksibilitet i forhold 

til endrede behov og forutsetninger undervegs. 

Kommunal planstrategi har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere, men 

gir føringer for det videre planarbeidet i kommunen. Kommunen kan revidere planstrategien i 

løpet av perioden etter behov. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen og kan 

fravikes hvis det er gode grunner for det. Dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en 

større planoppgave som inngår i planstrategien, bør dette skje gjennom endring av planstrategien 

der de ordinære prosessregler følges. Det er imidlertid ingen plikt til å foreta slik endring. 

Vurderinger 

Kommunenes Sentralforbund (KS) framhever i sin veileder tre muligheter som planstrategien 

gir kommunene: 

 Rom for å gjøre strategiske veivalg for ønsket utvikling 

 Videreutvikling av et godt lokaldemokrati 

 Anledning til å foreta en samlet vurdering av planbehov for valgperioden 

Nesseby kommune har et noe mangelfullt planverk og det er nødvendig å gjennomgå og 

oppdatere de fleste sektorplaner. Det er ikke utarbeidet en kommunal planstrategi tidligere i 

Nesseby kommune og tidsplanen er stram siden arbeidet ikke ble igangsatt sommer/høst i 

valgåret 2015. Arbeidet med Trafikksikkerhetsplan, Boligsosial plan og Helhetlig plan for 

bosetting og integrering av flyktninger samt plan for avfallshåndtering i havner pågår og vil 

legges fram for kommunestyrets møte 16.06.2016. Arbeidet med helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse og beredskapsplan for Nesseby kommune igangsettes administrativt nå. Det 

pågår i tillegg analyser av tjenester, lokaldemokrati og medvirkning i forbindelse med arbeidet 

med kommunereformen. Det er derfor tjenlig å se planprosessene i sammenheng med dette 

arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 


