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1. Planprogram for grønnstrukturplan med turstier 
 

Planprogrammet for grønnstrukturplan med turstier er en oppfølging av mål og 
strategiske valg gitt i kommuneplanen og en oppfølging av Areal- og 
transportsplanen for Arendal- og Grimstadregionen.  
Planprogrammet skal si noe om formålet med planarbeidet og ved offentlig ettersyn 
skal innbyggerne ha den nødvendige innsikt i programmet til å kunne komme med 
forslag.  
 
 

2. Bakgrunn for grønnstrukturplanen med turstier. 
 

2.1 Planstrategi. 
Froland kommunestyre vedtok 26.05.16 planstrategi for Froland kommune, 
og der ble det 
vedtatt at arbeidet med grønnstrukturplan med turstier.  

 
2.2 Grønnstrukturplanen med turstier. 

For grønnstrukturplan med turstier skal det utarbeides planprogram og 
forslag til dette skal legges ut på høring. Planprogram skal deretter vedtas av 
kommunestyret. Planprogrammet skal gi føringer for det videre arbeid med 
grønnstrukturplan med turstier og sikre mulighet for medvirkning fra andre, 
da spesielt skolen. 

 
2.3 Formålet med planarbeidet. 

Planarbeidet skal sikre grønne lunger og korridorer, og tur- og snarveier i 
sentrumsområdene for å fremme folkehelsen til Frolands innbyggere.  

 

 
 

3. Rammer og retningslinjer. 
Grønnstrukturplan skal gi en helhetlig oversikt over friluftsområder, 
landbruksområder og annet grøntområder innenfor sentrumsområde i Froland og 
sikre at disse blir sikret og unngå nedbygging. Eksisterende turstier skal sikres og 
opprettholdes, og forslag til nye turstier, snarveier skal binde destinasjonsområdene 
sammen og fremme gåing og sykling. Nødvendigheten av bruk av motorisert 
fremkomstmiddel i sentrum skal minimaliseres. 
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4. Oppgaver i grønnstrukturplanen mm. 
 Kartlegge friluftsområder, landbruksområder og eksisterende tur- og 

snarveier. 

 Vurdere innspill til friluftsområder, tur- og snarveier opp mot nytte og kostnad 
(f.eks. forslag til bruovergang).  

 
 

5. Konsekvensutredning 
 
Skal gjennomføres for: 

 Endret formål. 
 
Konsekvensutredningen skal vurdere følgende: 

 Dyrket mark 

 Natur- og landskapsverdier, biologisk mangfold 

 Barn og unges interesser. 

 Rekreasjon og friluftsliv. 

 Landskap og grønnstruktur. 

 Kulturminner. 

 Transport og infrastruktur. 

 Sosial infrastruktur. For eksempel skole, barnehage, omsorgsboliger, behov 
for nybygg. 
 

 
 

6. Planprosessen med frister og deltakere 
 

6.1 Organisering 
Formannskapet er politisk styringsgruppe. 
Arbeidsgruppe er administrasjonen. 
Innspill registreres og stipulerer kostnadene ved tiltakene før det legges fram 
for styringsgruppen. 
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6.2 Framdriftsplan – foreløpig 2017 
 

Vedtak planprogram i formannskapet og 
kommunestyret 

31.10.17, 16.11.17 

Høring planprogram + varsel om oppstart 8 uker 

Revidere forslag og offentligjøre 
planprogrammet 

2 uker 

Arbeid med grønnstrukturplanen, 
vurdering av innspill, tegning av 
grønnstrukturplankartet 

8 uker 

Vedtak høringsforslag grønnstrukturplan 
kommunestyret 

2 ukers skrivefrist 

Høring 8 uker 

Vedtak formannskapet og 
kommunestyret 

2 ukers skrivefrist 

Offentliggjøring 2 uker 

Sum/ferdig plan 32 uker 

 
Planen bør ut fra dette være ferdig i mai 2018. 

 
 
 
 
 

6.3 Opplegg for medvirkning 
 
Det planlegges følgende opplegg for medvirkning: 
Informasjon til skolen 
Informasjon på hjemmesider 
Informasjon på facebook 
Åpent kontor 
Annonsering av oppstart 
 
Eventuelt annet 

 
 

 


