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Varsel om oppstart av planarbeid
planprogram:
«Felles Sjøarealplan
Stranda og Sykkylven
kommune».

og utleggelse
for Fjord,

av

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettesplanarbeid for
en felles sjøarealplanfor Fjord, Stranda og Sykkylven kommune.
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy
for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for
bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i fjordområdene. Gjennom
planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling
mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om
arealbruken for sjøarealenei Fjord, Stranda og Sykkylven kommune. Sjøarealplanen
skal bli en juridisk bindende plan per kommune på kommuneplannivå.
Planområdet er vist med stiplet linje og har en størrelse på ca. 207 180 daa.
Planområdet omfatter Fjord, Stranda og Sykkylven kommunes sjøområder med
bifjorder, avgrensetav kystkontur og nabokommuner.

Planprogram
Sjøarealplanfor Fjord, Stranda og Sykkylven kommune utarbeides som kommunale
arealplaner (tre kommunedelplaner) og krever konsekvensutredning og
planprogram. Forslag til planprogram beskriver aktuelle problemstillinger i den
videre planprosessen.
Planprogrammet beskriver ogsåformålet med planarbeidet, rammer og
styringssignaler, og redegjør for prosessog medvirkning i planarbeidet. Fastsatt
planprogram skal avklare hva som skal utredes i konsekvensutredningen.
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Planprogram ligger tilgjengelig på alle tre kommuners hjemmesider.

Merknader

til planarbeid

og planprogram

Innspill til planarbeidet og /eller planprogrammet sendesHenning Larsen
Trondheim/ Rambøll v/ P.b.9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller
trude.lian@henninglarsen.cominnen 14.02.2022
For spørsmål knyttet til arbeidet i de respektive kommuner kan følgendekontaktes:
Fjord kommune v/ Emma.Kuskemoen@fjord.kommune.no
Stranda kommune v/ cato.andersen@stranda.kommune.no
Sykkylven kommune v/ arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no

Folkemøte
Det inviteres til folkemøte som avholdesden 25.01.2022 kl. 19.00 –21.00 på
Rådhuseti Valldal og kommunehuset i Stordal i Fjord kommune, Storfjord kulturhus
i Stranda kommune og i vestibylen på Kulturhuseti Sykkylven kommune. Det er også
mulig å delta via Teams,og egen link til møtet leggesut på kommunenes
hjemmesider. Velkommen!
Det presiseresat fysisk oppmøte på folkemøte gjennomføresså lenge det er i tråd
med gjeldende smittevernrestriksjoner, og at alternativtvil hele folkemøte foregå
digitalt. Informasjon om dette leggesut på kommuneneshjemmesider i forkant av
møtet.

