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Høring - Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 for Storfjord – endrede
høringsdokumenter
Kommuneplanens arealdel 2015 -2027 for Storfjord var sendt ut på 1. gangs høring i
begynnelsen av juli med høringsfrist 6.9.2015. Flere høringsinstanser fikk utsettelse av
høringsfristen til 20.9. Fylkesmannen i Troms signaliserte på uformelt vis at det lå an til mange
innsigelser fra dem. Med dette som bakgrunn ba fylkesmannen om et møte med kommuneledelsen, både politisk og administrativt, for å se om det var mulig å justere planen for å unngå
innsigelser fra fylkesmannen. Møtet var avholdt 2.10.
Nyvalgt ordfører, Knut Jentoft, ønsket at det nye kommunestyret skulle ha et arbeidsmøte for å
gjennomgå forslaget til kommuneplanens arealdel samt å komme med eventuelle endringer som
kommunestyret ønsket. Dette møtet var avholdt 23.11.15.
Vedlagt følger oppdaterte plandokumenter hvor det er tatt inn endringer etter møtet 2.10. og
møtet 23.11.
Kommunens vurdering er at endringene som er gjort, er av en slik karakter at det ikke utløser
krav om ny høringsrunde. Endringene som er gjort opplyses på kommunens hjemmeside hvor
alle plandokumentene legges ut, samt at alle grunneiere som er berørt av endringene i
formålsområdene blir orientert om dette direkte ved brev med frist for uttalelse.
Det vises til vedlagte endringslogg for oversikt over endringer som er gjort i plandokumentene
siden første utsending i begynnelsen av juli.
Høringsfrist for fylkesmannen settes til 15.01.2016.
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