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Fastsettelse av planprogram for KDP - Drangedal Sentrum
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13 fastsettes utkast til planprogram revidert
30.11.2018.
Vedlegg :
Innspill fra Statens vegvesen, mottatt 6. desember 2018
Innspill fra Fylkesmannen, mottatt 6.desember 2018
Vedtak i PTNM 25.10.2018.
Referanser i saken
Plan og bygningsloven
Bakgrunn
Saken gjelder fastsetting av planprogram for videre arbeid med kommunedelplan for Drangedal.
Kommunedelplanen skal legge til rette for utvikling av Drangedal sentrum. Målsetting for hva
planen skal legge til rette for er:
Avklare handelssentrum
Et variert boligtilbud
Sammenhengende turvegnett og friområder
Besøk/turisme
Næringsutvikling
Saksfremstilling
Forslag til planprogram har lagt ute til høring og offentlig ettersyn i seks uker. Høringsfristen var 6
desember 2018.
Innen fristen har det kommet inn 2 uttalelser planprogrammet og et innspill til planarbeidet fra
naboer. Telemark fylkeskommune har bedt om utsatt skrivefrist. Innspill som kommer etter vedtak
av planprogrammet tas med i det videre planarbeidet med KDP- Drangedal sentrum.

Innspill
Fylkesmannen savner en mer detaljert
framdriftsplan med milepæler som tar
utgangspunkt i forventet oppstart av planen i mai
juni 2019.
Fylkesmannen savner en oversikt over
organiseringen av planarbeidet, og opplegg for
informasjon og medvirkning i løpet av prosessen.

Fylkesmannen savner en konkretisering og
oversikt over eksisterende kunnskapsgrunnlag og
behov for utredning av ny kunnskap.
Alle nye områder for utbygging skal konsekvens
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kommentar
Tas til etterretning. På grunn av stor
arbeidsmengde er det ikke satt inn datoer for
fremdrift i planprogrammet.
Skal bruke regionalt planforum samt innkalle
til folkemøter i planprosessen. Videre har
kommunen ønske om «undervegsmøter»
med fylkesammen i det videre arbeidet med
planprosessen.
Tas til etterretning

Tas til etterretning. Konsekvensutredning av
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utredes og planprogrammet skal vise hvilke
problemstillinger i forhold til miljø og samfunn som
konkret skal utredes.
I tillegg skal konsekvensutredningen gi en
vurdering av virkninger av de samlede
arealbruksendringer i planen.
Statens vegvesen savner et eget tema som skal
utredes under planarbeidet med særlig fokus på
myke trafikanter. De oppfordrer kommunen til å ta
inn et eget kapitel angående infrastruktur og
trafikksikkerhet.

nye områder vil bli utarbeidet i forbindelse
med planarbeidet.

Tas til etterretning.
Det er satt i gang arbeid med ny
Trafikksikkerhetsplan for Drangedal
kommune.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at vedlagt planprogram, datert 30.11.2018 vedtas slik det foreligger. Andre
innspill tas med i det videre planarbeidet.
Videre i planprosessen for KDP Drangedal sentrum skal det innkalles til folkemøter, øvrige
myndigheter skal involveres i form av «undervegshøring» av utkast til plan samt bruk av planforum.
Konklusjon
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13 fastsettes utkast til planprogram revidert
30.11.2018.
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