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Høringsbrev - Rullering av kommuneplan for Råde kommune 2018 - 
2030 - offentlig ettersyn av planprogram 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11.12 og 11.13 og forskrift om 
konsekvensutredninger varsles oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og 
høring av forslag til planprogram. 
 
Planprogram og oppstart av planarbeid 
Formannskapet i Råde kommune vedtok i sak-FS 064/18 oppstart av kommuneplanarbeidet 
og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for kommuneplan for Råde 
kommune 2018 – 2030.  
 
Utarbeiding av planprogram er første steg i arbeidet. Hensikten med planprogrammet er å 
forberede alle aktuelle aktører på den kommende planprosessen. Planprogrammet redegjør 
for formålet med planarbeidet, hvordan planarbeidet skal organiseres, medvirkningsmetoder, 
hvilke utredninger det er behov for å gjennomføre og hovedfokuset for rulleringen av 
kommuneplanen. 
 
Formålet med planarbeidet 
Hovedformålet med dette planarbeidet er å lage et styringsdokument som har fokus på Råde 
kommunens utvikling i årene fremover.  
 
Det er også et mål å få en godt forankret og anvendelig kommuneplan. I planprosessen vil 
det derfor legges til rette for en bred medvirkning fra både politikere, lag og foreninger, 
innbyggerne, næringslivet, nasjonale og regionale myndigheter og 
kommuneadministrasjonen. 

 
Planprosess 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og arealdel. Disse delene vil bli utarbeidet 
nesten parallelt med hverandre i denne rulleringen. Det er først når samfunnsdelen med 
dens strategier og føringer er forankret politisk at arbeidet med arealdelen blir igangsatt.  

 
For samfunnsdelen vil arbeidet med å oppdatere og vurdere nye satsningsområder og 
utarbeide gode strategier som ivaretar kommunens visjon, være sentralt. I tillegg vil det bli 
viktig å utarbeide realistiske og gjennomførbare mål for utviklingen. 
 
Arbeidet med arealdelen vil blant annet bestå i å oppdatere og forbedre både plankart og 
bestemmelser for å legge til rette for ønsket fremtidig vekst i kommunen. 
 
Innspill til kommuneplanarbeidet og høringsfrist 
Vi håper så mange som mulig vil gi innspill til arbeidet med kommuneplanen. Vi ber om 
innspill både til planprogrammet og til innhold i ferdig samfunnsdel og arealdel. Innspillene 
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kan omhandle organisering av arbeidet, tema som skal utredes og drøftes i planarbeidet og 
konkrete forslag til endret arealbruk. Innspill om endret arealbruk må inneholde tydelig 
kartavgrensing og beskrivelse av ny bruk av området. 
 
Innspills- og høringsfrist for planprogrammet og kommuneplanen er satt til 18.01.2019. 
 
Uttalelser og innspill sendes til postmottak@rade.kommune.no  
eller til Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 Råde.  
 
Med hilsen 

Kine Marie Bangsund 
Saksbehandler 
KineMarie.Bangsund@rade.kommune.no 
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