Veiledningg om varslinng av oppstaart av planarrbeid.
Når planarrbeidet iganggsettes, skaal berørte off
ffentlige org
ganer og and
dre interesseerte varsles.
Forslagsstiilleren skal alltid kunng
gjøre en meelding om op
ppstart av planarbeidet
p
t i minst én avis som
er alminnelig lest på stedet,
s
og gjennom elekktroniske medier.
v mulig an
ndre rettighhetshavere i
Registrertee grunneieree og festere i planområddet, og så vidt
Planområddet samt nabboer til plan
nområdet, skkal når de bllir direkte berørt,
b
på heensiktsmessigmåte
underrettess om at plannarbeidet tass opp.
Ved varsel om oppstarrt og kunngjjøring skal avgrensning
gen av plan
nområdet anngis.

Forslag til planprogram
m skal send
des på hørinng og leggess ut til offen
ntlig ettersynn senest sam
mtidig med
varsel om ooppstart av planarbeideet. Forslageet skal også gjøres tilgjeengelig gjennnomminst én avis
som er alm
minnelig lestt på stedet og
o elektroniiske medier.. Frist for å gi uttalelse skal være minst
m
seks
uker.

Bodø Kommune kan etter
e
avtale legge ut meelding om oppstart
o
på Bodø Komm
munes hjem
mmeside.

Forslag til ttekst i anno
onse og varsslingsbrev.

NB! Dissee malene omfatter bare sakeer uten pla
anprogram
m.
Forslag til aannonse teksst:
<Adresse / område>
Kunngjøringg om igangsaatt arbeide med
m detaljreeguleringspla
an (og utbyg
ggingsavtale))
Det varsles herved om at ovennevn
nte område pplanlegges re
egulert med sikte
s
på <besskriv hensiktten med
reguleringen og forventtede konsekvvenser for om
mrådet>.
<Evt.>: Det vil bli holdt et
e informasjo
onsmøte meed presentasjjon av planskkisser i <stedd>, <tid>.
Opplysningeer om planarrbeidet visess på <nettside
de> og inform
masjon fås ved henvendellse til <firma
a>, <tlfnr>.
Innspill til p
planarbeidet sendes <posstadr.> eller <<e‐postadressse> innen <d
dato>.
n har (i brev av
a <dato>) avvgjort at sakeen ikke fallerr inn under forskrift om kkonsekvensu
utredning.
Kommunen
<Firmanavn
n>, <dato>
Annonsen sskal også inneeholde et pla
anomriss på kart med tyd
delige navn og
o stedsangiivelse.
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Forslag til vvarslingsbrevv:
<Adresse / område>
uleringsplan (og utbyggin
ngavtale)
Oppstart avv arbeid med detaljregu
Iht. plan‐ og bygningslo
ovens § 12‐8 varsles det ooppstart av planarbeid
p
fo
or <adresse>,
>, gnr/bnr: <n
nr>.
Området err i dag uregullert/regulertt til <formål>>. Hensikten med planarb
beidet er <beeskrivelse av formål og
hvilke følgerr det kan forrventes å få for
f området>>. Kommunen har (i brev av <dato>) aavgjort at saken ikke
faller inn un
nder forskriftt om konsekvvensutredninng.
Dette breveet sendes til alle
a berørte parter og an dre interesse
enter slik at de som ønskker det kan komme
k
med
innspill til planarbeidet. Når planforslaget leggess ut til offenttlig ettersyn får berørte pparter varsel om dette
erknader innnen en gitt hø
øringsfrist. Offentlig
O
etteersyn blir kun
nngjort på
og kan komme med uttaalelser og me
kommunens nettsider.
<Evt> det viil bli holdt ett informasjon
nsmøte med presentasjo
on av planskissser i <sted>,
>, <tid>.
nger om plan
narbeidet visses til vår netttside <weba
adresse> og ttil <firma>, <tlfnr.>.
<
For ytterligeere opplysnin
Innspill til p
planarbeidet sendes <posstadresse> elller <e‐posta
adresse> inne
en <dato>.
<Firmanavn
n>, <dato>
person>
Med hilsen <Firmanavn>, <Kontaktp

Bodø Kom
mmune
21.03.13
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