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Forslag til planstrategi - offentlig ettersyn. Kommuneplanens 
samfunnsdel, planprogram - høring 

Kommunestyret i Dønna gjorde følgende vedtak i sin sak 5/21 – «Planstrategi. 
Planprogram - kommuneplanens samfunnsdel. Høring.»; 

1. Høringsutkast til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
legges ut på høring. 

2. Høringsfristen for planstrategi settes til 29. mars 2021. 
3. Høringsfristen for planprogram for kommuneplanens samfunnsdel fastsettes 

seinere ut fra koronasituasjonens mulighet for folkemøter. 
 
Plan- og bygningsloven sier følgende om offentliggjøring av forslag til planstrategi 
(lovens § 10-1); 

Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling. 

 
Samme lovs § 11-3 sier følgende om høring av planprogrammet til kommuneplanens 
samfunnsdel; 

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag 
til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt 
samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet, og gjøres 
elektronisk tilgjengelig på nett. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks 
uker. 

 
I forhold til kommunestyrevedtakets punkt 2 og 3 har pandemien medført endret 
fremdriftsplan.  I samråd med kommunens politiske ledelse er fristene for innspill 
korrigert slik; 
 

Tilbakemelding på forslag til planstrategi:    27.05. 2022 
Høringsfrist, planprogram for kommuneplanens samfunnsdel: 13.06. 2022 

 
Kravet til planstrategien er at den skal være offentlig tilgjengelig i minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling.  Med andre ord er dette ikke en tradisjonell høringsrunde, 
men en mulighet for å komme med tilbakemelding på forutsetninger og foreslåtte tiltak.  
Tilbakemeldingene vil bli tatt med i saksutredningen til endelig politisk behandling. 
 
For planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel er det en ordinær høring som 
gjennomføres.  Et planprogram beskriver hvordan kommunen ønsker å gjennomføre 
arbeidet med en ny samfunnsdel. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, 
informasjon om planprosessen, medvirkning osv. 



 
I dette tilfellet er planprogrammet sterkt koblet til forhold som er beskrevet i 
planstrategien, slik at disse to dokumentene må sees i tett sammenheng. 
 
Hvis lokalutvalgene ønsker, så kommer gjerne administrasjonen ut og informerer.  Gi 
tilbakemelding så raskt som mulig, slik at det er mulig å gjennomføre møtene innen 
høringsfristen.  Når planprogrammet for samfunnsdelen er vedtatt, så vil arbeidet med å 
utvikle selve planen starte opp.  I denne prosessen blir lokalutvalgene involvert, og det 
er i denne fasen at strategier og tiltak blir konkretisert. 
 
Forslagene til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel blir lagt ut 
på Dønna kommune sin hjemmeside,  www.donna.kommune.no under fanen «Høringer 
og kunngjøringer». 
 
Spørsmål til dokumentene og ønske om informasjon rettes til kommunedirektør Tor 
Henning Jørgensen 
Epost:  torhenning@donna.kommune.no 
 
Tilbakemeldinger på forslaget til planstrategi og høringsuttalelser til planprogrammet for 
kommuneplanens samfunnsdel sendes til: 
post@donna.kommune.no 

eller  
Dønna kommune  
Krunhaugen 1  
8820 Dønna 
 

 

Med hilsen 

 

Tor Henning Jørgensen 
Kommunedirektør 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Høringsinstanser: 

• Statsforvalteren i Nordland 
• Nordland fylkeskommune 
• Statens vegvesen 
• Helgeland museum 
• Fiskeridirektoratet 
• Norges vassdrags- og energidirektorat 
• Kystverket 
• Miljødirektoratet 
• Direktoratet for mineralforvaltning 
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
• Mattilsynet 
• Helgelandssykehuset 
• Helgeland Havn 
• Helgeland Kraft 
• Linea 
• Boreal 
• Lovundskyss 
• Nordland politidistrikt 
• Dønna kirkelige fellesråd 
• Helgeland friluftsråd 
• Herøy kommune 
• Alstahaug kommune 
• Leirfjord kommune 
• Lurøy kommune 
• Træna kommune 
• Dønna idrettslag 
• Glein lokalutvalg 
• Løkta lokalutvalg 
• Skaga lokalutvalg 
• Stavseng lokalutvalg 
• Sør-Dønna lokalutvalg 
• Vandve lokalutvalg 
• Solfjellsjøen lokalutvalg 
• Nord-Dønna lokalutvalg 
• Dønna kommune - Kommunelegen 
• Dønna kommune - Ungdomsrådet 
• Dønna kommune - Eldrerådet 
• Dønna kommune - Råd for personer med funksjonsnedsettelser 
• Dønna kommune – barnas representant 
• Dønna kommune – Folkehelsekoordinator 
• Dønna kommune - Dønna barnehage 
• Dønna kommune - Dønna barne- og ungdomsskole 
• Dønna kommune – Løkta oppvekstsenter 
• Dønna kommune – Flyktningtjeneste og voksenopplæring 



• Dønna kommune – Helse og omsorg 
• Dønna kommune – Landbruk 
• Dønna kommune – teknisk drift 
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