Revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2028
Innspill:
Folldal kommune vil gjerne ha innspill fra publikum til revidering av kommuneplanens arealdel. Frist for innspill er 1. desember 2017. Se planprogrammet
for hva kommunen spesielt ønsker innspill på. Alle innspill vil bli vurdert i planprosessen.

Gjeldende arealdel:
Gjeldende arealdel ble vedtatt 29.09.2011.
Bestemmelser
Plankart
Planbeskrivelse
For å kunne se mer detaljer i plankartet henvises det til kommunens kartsider:
Kommunekart
Plankartet for kommuneplanens arealdel finner du slik:
1. Velg kommune – Folldal
2. Bla deg nedover i rullgardinmenyen til venstre og merk av for kommuneplan
3. Søk eller gå i kartet til det området du er interessert i
4. Informasjon om arealformål finner du ved å trykke i kartet, se på kartlagsinfo som vises til høyre i skjermbildet og deretter velge kommuneplan.

Planprogram:
Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 15.06.2017. Her finnes bl.a. rammer for innspill og oversikt over
planprosessen.
Planprogram vedtatt 15.06.2017.

Allmøte:
Det ble arrangert allmøte torsdag 21.09.2017 kl. 19:00 på Flerbrukshuset. Her ble det gitt informasjon om planprosessen, det ble diskutert ulike løsninger på
problemstillinger knyttet til arealdelen, gjeldende kommuneplan ble presentert samt fakta om boliger, fritidsboliger og næring i kommunen. Det kom noen
innspill fra publikum. På møte var det både representanter fra det politiske miljøet i Folldal og administrasjonen. Det møtte ca. 40 personer på allmøtet.

Planprosessen med frister, aktiviteter og involvering:
Utredninger og planløsninger:

Aktivitet

Aktører

Medvirkning

April –
september
2017
Kartlegging

September 2017

Oktober –
desember 2017

Åpne møter

Innspillrunde

Administrativ
arbeidsgruppe

Administrativ
arbeidsgruppe
organiserer og
har ansvar.
Innbyggere i
Folldal,
nabokommuner,
næringsliv, lag
og foreninger
inviteres.
Informasjon om
planarbeidet,
oppfordre til
innspill og
involvere
partene.

Innbyggere i
Folldal,
nabokommuner,
næringsliv, lag
og foreninger.

Alle berørte
parter inviteres
til å komme
med innspill til
revideringen.

Desember
2017- jan
2018
Vurdering av
innkomne
innspill
Administrativ
gruppe og
politisk
styringsgruppe

Desember
2017-mars
2018
Planforum

Administrativ
arbeidsgruppe
og politisk
styringsgruppe.
Regionale
myndigheter.

Avklaring av
utfordringer
med regionale
myndigheter.

Utarbeide planforslag og planbehandling:
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Desember
2017-feb.
2018
Utarbeidelse
av KU og ROS

Februar – april
2018

April 2018

April – juni
2018

April – juni
2018

Sept – okt
2018

Nov – des 2018

Utarbeidelse av
plandokumenter:
plankart,
planbeskrivelse
og
bestemmelser.

Første gangs
behandling av
planforslag.
Utleggelse til
offentlig
ettersyn.

Offentlig
ettersyn av
planforslag

Åpent
informasjonsmøte hvor
høringsforslage
t beskrives.

Bearbeiding
av planforslag
mht. til
innkomne
merknader.

Andre gangs
behandling av
planforslaget og
endelig vedtak.

Administrativ
arbeidsgrupp
e og politisk
styringsgruppe

Administrativ
arbeidsgruppe
og politisk
styringsgruppe

Formannskapet

Regionale
myndigheter,
innbyggere i
Folldal og
andre som
berøres av
planen.
Mulighet til å
komme med
merknader til
forslag til
plandokumenter.

Administrativ
arbeidsgruppe, politisk
styrings-gruppe
+ innbyggere
og andre
berørte parter.
Bekjentgjøring
og beskrivelse
av
planforslaget
for å gi berørte
parter bedre
grunnlag for å
komme med
merknader.

Administrativ
arbeidsgruppe og
politisk
styringsgruppe.

Formannskapet
og
kommunestyret.

