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1-251 Stjørdal sentrum - forslag til planprogram for
reguleringsendring
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Forslag til planprogram for 1-251 Stjørdal sentrum – reguleringsendring, sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring av oppstart av planarbeidet.

Vedlegg:
Forslag til planprogram
Framdrifts-/prosessplan
KST 68/13 – Utredning byggehøyder i Stjørdal sentrum
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedlegg til KST 68/13 – Utredning byggehøyder i Stjørdal sentrum
PS 40/13 Ønske om forhåndsuttale for regulering av Spendegården, Kjøpmannsgata 4
1-206 Stjørdal sentrum – plansak gjeldende regulering
PS 36/08 Handlingsprogram for Parkering i Stjørdal sentrum
KST 53/09 Parkering i Stjørdal sentrum – handlingsprogram for utviklings- og reguleringstiltak
KST 18/10 Parkeringsregulering i Stjørdal kommune. Innføring av kommunal myndighet
Saksopplysninger
Stjørdal kommunestyre har i sak KST 68/13 den 12.09.2013 vedtatt at det skal igangsettes
reguleringsendring av reguleringsplan for Stjørdal sentrum.

Rådmannen har utarbeidet forslag til planprogram etter kommunestyrets vedtak høsten 2013
samt administrativ og politisk idedugnad våren 2014. Hensikten med planprogrammet er å sikre
en god planprosess og en vurdering av konsekvensene av endringene som foreslås.
Forslag til planprogram beskriver planlagt planprosess med konsekvensutredning for relevante
tema som har betydning for miljø og samfunn. Viser til vedlagte forslag til planprogram for
områdeplan Stjørdal sentrum (vedlegg1).
Før forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og planarbeid
kunngjøres igangsatt bes det om innspill og tilslutning til foreslåtte planprogram fra Eldrerådet,
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsrådet, Kommunalt
trafikksikkerhetsutvalg og Komite plan.
Rådmannen vil etter at utvalgene har fått saken forlagt gjøre nødvendige justeringer i
planprogrammet før man kunngjør planoppstart og sender planprogram ut på høring og offentlig
ettersyn. Parter og interessenter får da mulighet til å komme med sine innspill.
Etter minst 6 ukers høring og offentlig ettersyn skal planprogrammet bearbeides og fastsettes av
kommunestyret. Planprogrammet skal være førende for planarbeidet.
Vurdering
Rådmannen ønsker politisk forankring av planarbeidet gjennom denne saken og viser til
vedlagte planprogram.

