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Orientering til formannskapet

Kommuneplanens arealdel 25. august 2022



Høring og offentlig ettersyn
• Høringsfrist 25. september

• Det vil bli utarbeidet en videoveileder som 
viser hvordan man kan se og orientere seg i 
de forskjellige dokumentene av planforslaget. 
Veilederen vil bli lagt på kommunens 
hjemmeside



Forslag til medvirkning uke 37 
(12. sept. – 16. sept.)

Folkemøter: 
– Kotsøy samfunnshus, lille sal
Dagsorden: 
– Gjennomgang av planforslaget med fokus på bolig, næring og 

fritidsformål

– Soknahallen, storsalen
Dagsorden:
– Gjennomgang av planforslaget med fokus på bolig, næring og 

fritidsformål



Temamøter
• LNF(R) – Kultursalen GSK – mandag 12. sept.

Dagsorden: 
– Gjennomgang av hvilke muligheter og begrensninger som 

ligger innenfor områdene vist til LNF(R) og LNF-
spredtområdene

– Åpent møte for alle. I tillegg inviteres følgende spesielt:

Bondelaget Fjellstyrene Produsentlagene 

Bonde og småbrukarlaget Skogeierlagene Hjorteviltbestandslagene 

Sau og geit Jeger og fisk Trollheimen Sijte

Nasjonalparkforvalteren Beitelagene Gaula fiskeforvaltning

Løypeforeninger Turgrupper



• Idrett – orientering på idrettsrådets møte 
mandag 19. sept.?
Dagsorden: 
– Hvilke idrettsanlegg er vist med eget formål i planen. 

Muligheter og begrensninger innenfor disse områdene. 
– Flere av idrettsanleggene i kommunen ligger ikke i denne 

planen. Vise hvilke planer som inneholder idrettsformål.
– Er det anlegg som ikke er vist i denne planen og som ikke 

inngår i en gjeldende reguleringsplan.
– Åpent møte for alle. I tillegg inviteres følgende spesielt:

Idrettsrådet Ulike idrettslag Ulike skytterlag



• Næring – Orientering på næringsforeningens 
medlemsmøte?
Dagsorden: 
– Informere om hvilke områder som er vist til 

næringsformål i denne planen. Hvilke muligheter 
og begrensninger har disse områdene

– Informere om at de store næringsarealene ikke
ligger i denne planen og vise til hvilke planer som 
styrer dette



• Politisk – Involvering av kommunestyret 
Dagsorden: 
– Gjennomgang av planforslaget, involvering av 

kommunestyremedlemmene – gruppearbeid?
– Kommunestyret vedtar planen
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