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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2020/299-14 11297/2020 144 08.12.2020 

 

Melding om vedtak: Planprogram - kommunedelplan for idrett, friluftsliv, 
fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2021-2024, høringsutkast 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 25.11.2020.  
 
Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til 20. januar 
2021. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ruth Uhlving 
Kulturkonsulent 
ruth.uhlving@nordreisa.kommune.no 
77 58 82 58 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 

 
 

Vedlegg 
1 Høringsutkast: Planprogram - kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og 

bygging av anlegg 2021-2024 
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Planprogram - kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og 
bygging av anlegg 2021-2024, høringsutkast 

 
 
Vedlegg 
1 Planprogram, høringsutkast 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 25.11.2020 
 
Behandling: Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram til kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg. 

 Planprogrammet er datert november 2020 og legges ut til høring og offentlig ettersyn 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram til kommunedelplan for 
idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg.  

 Planprogrammet er datert november 2020 og legges ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
 

Saksopplysninger 

Oppvekst- og kulturutvalget gjorde slik vedtak 18.03.20:  
 Oppvekst- og kulturutvalget vedtar oppstart av planarbeid for «Kommunedelplan for anlegg og 

områder for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg 2021 - 2024".  
 Formålet med planen er framtidig tilrettelegging av områder og bygging/rehabilitering av anlegg 

for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og kulturbygg.  
 Kommunedelplanen inngår i kommunens planstrategi 2020-2023 og skal revideres hvert fjerde år.  
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Det ble sendt ut oppfordring til å komme med innspill til planen til 64 parter. I oppstartvedtaket 
var det ikke innarbeidet et planprogram med beskrivelse av planprosessen i henhold til plan- og 
bygningsloven, noe som ble påpekt i innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 
Administrasjonen har nå utarbeidet vedlagte forslag til planprogram. 
 
«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. Forslag til planprogram 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av 
planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.» (pbl §4-1) 

Vurdering 

Intensjonen med vedtak om oppstart for planarbeidet i mars var at planarbeidet skulle bli ferdig i 
løpet av dette året. Arbeid med planprogram og behandling av kommunal planstrategi har medført en 
mere grundig prosess og at det meste av planarbeidet vil foregå i 2021.  


