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Rådmannens innstilling: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 for Nesbyen kommune vedtas. 
Kommunen slutter seg til FN`s bærekraftsmål og for alle kommunens planer skal FN`s bærekraftsmål 
legges til grunn. 
Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel for Nesbyen kommune tas ikke opp til 
revisjon i denne perioden. Jf. plan- og bygningslovens § 10-1. 
 
 
Kommunestyret  har behandlet saken i møte 15.10.2020 sak 46/20 
 
Behandling 
Rune Ihle (H) fremmet følgende protokolltilførsel: 
Kommuneplan arealdelen burde normalt vært rullert for å kunne være et fullgodt og relevant 
styringsverktøy. Utsettelse med rullering av planen skyldes i første rekke kommunens anstrengte 
ressurssituasjon, snarere enn at det er mangel på behov for rullering. Dette kan i verste fall føre til at 
kommunen i noen tilfelle lettere vil måtte dispensere fra bestemmelsene, akseptere private 
planinitiativ, osv. De samme argumenter kan legges til grunn for manglede rullering av 
kommunedelplanen Nesbyen. 
 
 
Votering 
Kommuneplanutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kommunal planstrategi 2020-2023 for Nesbyen kommune vedtas. 
Kommunen slutter seg til FN`s bærekraftsmål og for alle kommunens planer skal FN`s bærekraftsmål 
legges til grunn ut i fra lokale forutsetninger. 
Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel for Nesbyen kommune tas ikke opp til 
revisjon i denne perioden. Jf. plan- og bygningslovens § 10-1. 
 
Kommuneplanutvalget mener det skal settes fokus på sentrumsutvikling, utvikling av boligtomter og 
utvikling av næringsarealer innenfor allerede vedtatte planer. 
 
Rune Ihle (H) fremmet følgende protokolltilførsel: 
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Kommuneplan arealdelen burde normalt vært rullert for å kunne være et fullgodt og relevant 
styringsverktøy. Utsettelse med rullering av planen skyldes i første rekke kommunens anstrengte 
ressurssituasjon, snarere enn at det er mangel på behov for rullering. Dette kan i verste fall føre til at 
kommunen i noen tilfelle lettere vil måtte dispensere fra bestemmelsene, akseptere private 
planinitiativ, osv. De samme argumenter kan legges til grunn for manglede rullering av 
kommunedelplanen Nesbyen. 
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