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Detaljregulering for Runebergodden- fastsetting av planprogram  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og bygningsrådet fastsetter med hjemmel i  plan- og bygningslovens § 12-9,  og 

forskrift om konsekvensutredning § 6, planprogram for detaljregulering for Runebergodden, 

datert 07.04.2015. 

 

 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 12.06.2015  

Behandling: 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Plan- og bygningsrådet fastsetter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, og forskrift 

om konsekvensutredning § 6, planprogram for detaljregulering for Runebergodden, datert 

07.04.2015. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Sammendrag/ konklusjon 

7. april 2015 ble det varslet om oppstart av planarbeid på Runebergodden, gnr. 1, bnr. 19, helt 

nord i kommunen. I PBL er det krav om utarbeiding av planprogram og konsekvensutredning 

(KU) for planer som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Hele planområdet er avsatt 

til landbruk-, natur- og friluftsliv (LNF) i kommuneplanens arealdel. Siden en utbygging av nytt 

hytteområde her er i strid med kommuneplanen er det krav om KU. Forslag til planprogram ble 

lagt ut på høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Formålet med planen er å 

regulere området til fritidsboliger, samt legge til rette for småbåtanlegg og tilrettelegge 

området for friluftsliv.  

I forbindelse med meldingen om oppstart er det ikke kommet inn innspill om endringer på 

planprogrammet. Innspillene går mest på presiseringer av hvilke punkter i programmet som 

er ekstra viktige å utrede i planarbeidet. Det er kommet et par innspill fra naboer om at de 

ikke ønsker en utbygging av området. Naboenes innspill vil behandles i forbindelse med 1. 



gangsbehandling av planforslaget da innspillene er direkte til planarbeidet, og ikke til 

planprogrammet. 

 

Formelt grunnlag 

Plan- og bygningslovens § 12-9 

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter pbl § 6 

 

Vurderinger og konsekvenser 

Kommunestyre har delegert til plan- og bygningsrådet å behandle saker etter pbl § 12-9- 

planprogram for planer med vesentlige virkninger, jmf. Delegasjonsreglement, vedtatt i 

kommunestyret 14.12.2012, sak 101/12. 

 
I PBL er det krav om utarbeiding av planprogram og konsekvensutredning (KU) for planer som 

ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, jf. PBL §12 – 2, 3. ledd. Hele planområdet er 

avsatt til landbruk-, natur- og friluftsliv (LNF) i kommuneplanens arealdel. Siden en utbygging 

av nytt hytteområde her er i strid med kommuneplanen er det krav om KU. I forkant av det skal 

det utarbeides et planprogram. Vedlagt planprogram har vært ute på høring, og det er ikke 

kommet noen nye innspill til planprogrammet. Det er kun kommet presiseringer av forhold som 

allerede var nevnt i programmet. Innspill til selve planarbeidet blir tatt med videre i planarbeidet 

og vil bli kommentert i forbindelse med 1. gangsbehandling av planforslaget. 

 

Formålet med planprogrammet er å informere om planarbeidet i en tidlig fase.  

Planprogrammet skal: 

 Avklare premisser og formålet med planarbeidet 

 Vise opplegg for medvirkning og fremdrift i planarbeidet 

 Vise nåværende status for området 

 Drøfte hva som skal være viktige problemstillinger i videre planarbeid 

 Fastlegge hvilke utgreiinger som skal gjennomføres 

 

Konsekvensutredningen vil ha hovedfokus på 4 tema: 

 Friluftsliv 

 Landskap, avstand til vann 

 Naturmiljø 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 

I tillegg er det flere andre temaer og problemstillinger som ikke inngår i KU en, men som blir 

vurdert i selve reguleringssaken, slik som trafikksikkerhet, ROS, V/A osv. 

 

Rådmannen mener at fremlagt planprogram synliggjør de viktigste problemstillingene i 

området rundt Runebergodden. 

 

 

Evje, 12.06.2015 

 

 

Rådmann 

 

 



Vedlegg 

1 Forslag til planprogram 

2 Varsel om oppstart 

3 Varsel om oppstart-kart 

4 Innspill til melding om oppstart av 

planarbeid 

 

 

Andre dokumenter i saken: 

 

 

 

 

 


