
Gjenspeiler kommuneplanens arealdel 
klimamålsettingene? 
Er planen forankret hos byens befolkning?

Frokostmøte i GrønnBy, 15.september 2022



Satt i system, fra overordnede mål til budsjettering:

• FNs bærekraftsmål

• Nasjonale forventninger og føringer

• Regionale føringer

• Kommuneplanens samfunnsdel

• Kommuneplanens arealdel

• Klima- og miljøplanen

• Konkrete tiltak og strategier. Handlings- og økonomiplanen

• Oppfølging gjennom indikatorer for måloppnåelser



Kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdelen vedtatt i 2020

Kommuneplanens arealdel 2023-2040 er på høring. De 
viktigste hovedgrepene i planen er:

✓Fire gjeldende arealdeler slått sammen

✓Ny arealstrategi

✓Nytt jordvernmål

✓Ny temaplan Grønn plan (del 1)

✓Nytt mål om arealnøytralitet for 
naturverdier

✓Områder foreslås tilbakeført til LNF

✓Oppdatert boligpolitikk

✓Ny strategi for arkitektur og byforming

✓Oppdatert mobilitet- og transportstrategi
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Strategikart og 8 tekstpunkt/tema for 
hvordan arealforvaltningen kan bidra til å nå
målene i kommuneplanens samfunnsdel. 

Ny arealstrategi bygger på gjeldende
byutviklingsstrategi og strategier i kommune-
planene i Finnøy og Rennesøy.

Arealstrategien
kort fortalt
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. 

Hovedgrep i planforslaget –
fremgår av arealstrategien

1. Utbyggingsrekkefølge - innenfra og ut

2. Jordvern- jordvernmål, tilbakeføring

3. By- og stedsutvikling- særegenhet og identitet 

4. Gode bo- og nærmiljø- variasjon i boformer, nære og gode uterom

5. Grønnstruktur- sammenhengende, nær, variert og naturbasert

6. Aktiv transport- kortreist hverdagsliv og myke trafikanter første prioritet

7. Næringsutvikling- sikre framtidens næringer og rett virksomhet på rett plass

8. Sjøområde og strandsone- bedre sikring av økosystem og marint liv, restriktiv 

utbygging i strandsonen



4 spørsmål fra GrønnBy



Spørsmål 1: Hva er de faktiske endringene i forslag til kommuneplan, som skal bidra til å svare ut 
de klima- og miljøutfordringene som ligger foran oss? Hvordan svarer kommuneplanen på klima-
og miljøutfordringene? Har de ambisiøse klima- og miljømålene betydd store endringer i f.eks. 
arealdisposisjoner?

• Jordvern og naturvern. Arealnøytralitet.

• Tilbakeføring av LNF-områder (1300 dekar).

• Husholdering av arealer.

• Vern av karbonholdig grunn (Tastamyrå).

• Økt innsats og prioritering av fortetting innenfor de sentrale byområdene / 
kollektivaksene. Særlig satsning på det sentrale byområdet og bybåndet.

• Fortsette innsatsen for å bygge opp under det kortreiste hverdagslivet, med 
flerfunksjonelle områder og med korte avstander til arbeidsplasser og øvrige 
daglige gjøremål.

• Økt tilrettelegging for gående og syklende.

• Ny mobilitetsstrategi med tilrettelegging for mobilitetspunkter.

• Nye krav til miljøprofil og energiløsninger i planleggingen



Spørsmål 2: Hva ser kommunene på som de største utfordringene for å nå 
målene?

• Den negative effekten av byspredningen har vi med oss.

• Utfordringer i å redusere det samlede transportbehovet

• Overordnede samferdselstiltak kan i noen grad begrense virkningen av 
lokale tiltak for å oppnå et redusert transportbehov

• Kommunestrukturen kan være en utfordring for en samordnet 
arealpolitikk.

• Generelt press for annen bruk av LNF-områder

• Generelt press for bruk av andre ubebygde områder

• Usikkerhet om det er tilstrekkelig kapasitet i elnettet for å oppnå ambisiøse 
mål om elektrifisering av transportsektoren
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Spørsmål 3: Gjøres det en evaluering av måloppnåelsen i kommuneplanen fra rullering til 
rullering? Hvordan jobber kommunene med dette?



Spørsmål 3: Gjøres det en evaluering av måloppnåelsen i kommuneplanen fra rullering til 
rullering? Hvordan jobber kommunene med dette?



Spørsmål 3: Gjøres det en evaluering av måloppnåelsen i kommuneplanen fra rullering til 
rullering? Hvordan jobber kommunene med dette?



Spørsmål 3: Gjøres det en evaluering av måloppnåelsen i kommuneplanen fra rullering til 
rullering? Hvordan jobber kommunene med dette?



Spørsmål 3: Gjøres det en evaluering av måloppnåelsen i kommuneplanen fra rullering til 
rullering? Hvordan jobber kommunene med dette?



Spørsmål 4: Ofte kommer reaksjonene på utbyggingsplaner lenge etter at kommuneplanene er 
vedtatt. Det gjelder både fra politikere og befolkningen som sådan. Hvilke virkemidler tar 
kommunene i bruk for å sikre demokratiske og åpne diskusjoner om de viktigste grepene i 
kommuneplanen? 

• Stort medvirkningsopplegg ved revisjonen av kommuneplanen

• Nærmiljøundersøkelser (i samarbeid med kommunedelsutvalgene)

• Informasjon på kommunens hjemmesider

• Omfattende høring med regionale og sektorielle myndigheter, lag og 
organisasjoner, mv. (v planprogram og hovedhøring til KPA), …

• Egne presentasjoner til ulike utvalg, grupper og interessenter

• Åpne kontordager (Sølvberget, Vikevåg, Judaberg)

• Daglig oppfølging av henvendelser

• Tett kontakt med ulike politiske organer og utvalg

• Deltakelse i den offentlige debatten (bl a svar på avisinnlegg)



Takk for oppmerksomheten!


