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Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i 
Meløy kommune 2017-2020. 
 
Utkast til offentlig ettersyn i perioden 6. mai til 17. juni 2020 
 
1. Innledning   
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal være kommunens  
styringsdokument når det gjelder anlegg og aktivitet innenfor idrett og fysisk aktivitet. 
Meløy har siden 1994 hatt en plan for utbygging av anlegg for idrett, friluftsliv og  
nærmiljø.  Kulturdepartementet setter krav til en slik plan for å kunne søke spillemidler. Plan
en er tidligere revidert i 1998, 2001, 2006, 2009,2012 og 2017. 
Tidligere var dette en plan som kun fokuserte på anleggsutbygging, mens det siden  
2001 har vært fokusert på aktivitet. Handlingsprogram for aktivitet er nå en del av  
planen. 
Handlingsplanen skal rulleres hvert år, og hvert fjerde år skal planen ha en grundig  
revidering. 
 
2. Formålet med planarbeidet   
Formålet med planarbeidet er å foreta en revisjon av gjeldende plan, som ble vedtatt av 
kommunestyret 9. februar 2017, sak 1/17 slik at Meløy kommune har en politisk vedtatt og 
oppdatert plan for utvikling av fysisk aktivitet og naturopplevelser for perioden 2021-2024. 
Brukere av planen er i tillegg til politikere og ansatte i administrasjonen, også idretts- og 
friluftslivsorganisasjoner og engasjerte innbyggere. 
Det er et krav at anlegg som det søkes spillemidler til, må være innarbeidet i 
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 
 
3. Krav om planprogram   
I følge plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides et planprogram som skal ligge til 
grunn for arbeidet med planen. Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn i seks 
uker samtidig som kommunen varsler oppstart av planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre 
rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere og opplettet for 
medvirkning. Etter høring fastsettes planprogrammet av planmyndigheten i kommunen. 
 
4. Planens innhold   
Revidering av kommunedelplanen vil avdekke om mål og tiltak i planen er nådd og om disse 
må jobbes videre med, endres eller utvikles. Sentralt i planen er å få status over hvilke 
anlegg og aktiviteter som finnes og om disse er dekkende for kommunen. Plankravet fra 
kulturdepartementet er absolutt når det gjelder søknader om tilskudd via 
spillemiddelordningen, den viktigste kilden til medfinansiering av idretts- og friluftsanlegg. 
 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal blant annet bidra til: 
 

• Gjennomføre en målrettet utbygging, tilrettelegging og vedlikehold av anlegg og 
områder for idrett og friluftsliv. 

• Dokumentere behov for areal til ulike, friluftsliv og idrettsaktiviteter, samt samordne 
behovene for disse. 

• Kartlegge langsiktige behov for anlegg og tiltak for fysisk aktivitet. 



 

 

 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal inneholde en oppdatert 
oversikt over hvilke anlegg og områder kommunen har for fysisk aktivitet, tilstanden på disse 
og om det eventuelt finnes planer for videre utbygging, oppgradering eller rehabilitering. 
 
Planen skal også inneholde et handlingsprogram for aktivitet og et handlingsprogram for 
anlegg, samt et prioritert handlingsprogram for bygging av anlegg den nærmeste 
fireårsperioden. 
Kommunedelplanen skal tilfredsstille kulturdepartementets minstekrav til planens innhold. 
Nytt fra 2021 er at plan for ferdselsårer i Meløy skal innarbeides i kommunedelplanen. 
 
5. Medvirkning   
Medvirkning er en viktig del av arbeidet med kommunedelplanen. Det er viktig at 
innbyggerne, frivillige organisasjoner og skoler kommer med innspill til arbeidet med selve 
planen og til hva selve planen bør inneholde. Dette er avgjørende for at planen skal kunne 
gjenspeile status og behov for fysisk aktivitet og naturopplevelser i kommunen. Medvirkning 
kommer til å bli vektlagt i stor grad i utarbeiding av planen. 
Gjennom høringen av planprogrammet er det mulighet for å komme med innspill til hvordan 
arbeidet med planen skal gjennomføres. 
Det vil bli arrangert møter med ulike lag og foreninger som er engasjert i fysisk aktivitet og 
naturopplevelser, der kommunen ønsker dialog om planarbeidet og innspill til planen. Det 
tas forbehold om at det vil være mulig å gjennomføre slike møter til høsten på grunn av 
koronasituasjonen.  
Når det foreligger et forslag til revidert plan, vil denne bli lagt ut til offentlig ettersyn i seks 
uker med mulighet for å komme med innspill. 
 
6. Prosessplan 2020   
Milepæler i planprosessen   

Tid Oppgave 

April/mai Utarbeiding av planprogram, melding om planoppstart 

6. mai til 17. juni Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn 

Juni Fastsetting av planprogrammet 

September Dialogmøter om planarbeidet (forbehold) 

September-oktober Utarbeiding av planforslag 

November Politisk førstegangsbehandling av planforslaget 

November-desember Planforslag til offentlig ettersyn 

Januar Merknadsbehandling og endring av planforslag 

Januar Kommunestyrets godkjenning av planforslaget 

 
 
7. Innspill til planarbeidet   
Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Meløy 
kommune, planavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller som e-post til 
postmottak@meloy.kommune.no innen  
 
Kontaktperson: Grete Høgmo Stenersen, tlf 75 71 00 00.  Mer info om planarbeidet 
www.meloy.kommune.no/fysisk
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