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Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 
15/537-1 RNR KP503-2015 ADM//JIV 10.06.2015  
 
OVERSENDELSEBREV VEDRØRENDE PLANOPPSTART FOR REVISJON AV 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL, gitt plan id. KP503-2015 
 
Iht. plan- og bygningsloven §§ 11-12, 11-13, jf. §§ 4-1 og 4-2 varsles at det er satt i 
gang planarbeid for revisjon av kommuneplanens arealdel.  
 
Kommunen har tidligere varslet at det ville bli utarbeidet kommunedelplaner for ulike 
områder i kommunen. Formannskapet besluttet i møte, den 09.06.15, at innspill til 
arealbruk gitt til ulike delplaner, som omfatter Husvær, Brasøy, Prestøy, Øksningan, 
Seløy, Staulen, Tenna, Andøya og Sør-Herøy, skal tas inn i behandlingen ved en revisjon 
av kommuneplanens arealdel. Arbeidet med delplanene vil derfor ikke fortsette i 
nåværende form, men videreføres i revisjonen av kommuneplanens arealdel. 
Kommuneplanens arealdel ble sist vedtatt 24.06.14, men var for unntak av små areal i 
realiteten kun en digitalisering av gjeldende arealdel. I revisjonen av kommuneplanens 
arealdel vil kommunen også innarbeide tidligere vedtatt kommunedelplan og pågående 
kommunedelplanarbeid i den grad dette er hensiktsmessig. Kommunen skal også vurdere 
hvilke reguleringsplaner som skal videreføres og hvilke som blir erstattet av ny 
kommuneplanens arealdel.  
 
Resultatet av planarbeidet vil da være at befolkningen, politikere og andre 
tilslutt vil ha kun en – 1 – kommuneplan for arealbruken i kommunen å forholde 
seg til samt reguleringsplaner som vil bli videreført.  
 
Som forslag til planprogram er det besluttet at vedtatt planprogram til forrige revisjon av 
arealplanen skal fremlegges som forslag til denne revisjonen av kommuneplanens 
arealdel med nødvendige endringer jf. politiske styringssystem samt nåværende 
planstatus.  
 
Til arbeidet med de nevnte delplaner er det avholdt folkemøter og som har resultert i 
mange innspill til arealbruk. Alle innspill gitt hittil legges også ut samtidig med melding 
om oppstart og vil bli medtatt i den videre prosess til kommuneplanens arealdel. Til 
innspill inngitt i arbeidet med delplaner er det foreløpig ikke foretatt noen 
konsekvensvurderinger.  
 
Det er ønskelig med tidlig tilbakemelding på eventuell konflikter til den 
arealbruk som er ønskelig og som fremgår av nevnte innspill.  
 
Innspill som er gitt i henhold til liste over innspill og tilhørende kart over innspill er 
automatisk med i revisjonen av arealplanen og trenger ikke å gis inn på nytt.  Dersom 
det er feil i de innspill som er utlagt bes det om tilbakemelding på dette. 
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Det er nå ønskelig at alle som har innspill til arealbruken i kommunen, og som 
ikke har gitt innspill i folkemøter og senere i arbeidet med delplanene, nå 
sender disse inn så tidlig som mulig og ikke senere enn 6 uker etter 
kunngjøring for revisjon av kommuneplanens arealdel.    
 
Foreslått arealbruk og nye innspill til arealbruk samt merknader til forslaget til 
planprogram i kommunen sendes skriftlig til Herøy kommune, Silvalveien 1, 
8850 Herøy eller pr. e-post til epostadressen post@heroy-no.kommune.no.  
Alle oversendelser i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel 
bes merket med arkivsaksnummer: «15/537» da dette vil lette arkivering av 
innspill og merknader for arkivtjenesten i kommunen.  
 
Det bes om at alle innspill til arealbruk gis på kartutsnitt eller at det oppgis eiendommens 
gårds- og bruksnummer dersom innspill på arealbruk angår hele eiendommen. Sammen 
med stedsangivelse enten gitt av kartutsnitt eller gårds- og bruksnummer må det følge 
med en beskrivelse som forklarer hvilken arealbruk som er ønskelig såpass detaljert at 
det er mulig å forstå hvilken arealbruk som er ønskelig.  
 
I tillegg kan det gis innspill og merknader til forslag til planprogrammet som er utlagt til 
høring og offentlig ettersyn.   
 
Planprogram, kunngjøring av planoppstart og foreløpige inngitte innspill er tilgjengelig på 
rådhuset og kommunens hjemmeside: www.heroy-no.kommune.no under kunngjøringer, 
som finnes under selvbetjening på kommunens hjemmeside, fra og med senest den 
24.06.15. Statlige og regionale myndigheter vil ved forespørsel få tilsendt SOSI-fil der 
alle innspill er kartfestet i SOSI plan versjon 4.5, da det antas at behandling av innspill 
da vil bli mer effektiv.  
 
Dette brevet sendes til alle regionale, statlige instanser som er vurdert å kunne bli berørt 
av planarbeidet, til alle nabokommuner og til alle grunneiere i Herøy kommune som 
tidligere er tilskrevet under innkalling til folkemøter. I det videre arbeid med arealplanen 
vil ikke den enkelte grunneier bli tilskrevet med mindre det er behov for oppklaring av 
arealbruk som er ønsket.  
 
Med vennlig hilsen 
HERØY KOMMUNE 
 
 
Jonny Iversen 
Fagleder plan 
 


