
Fra: Håkons H[haakonssr@gmail.com]
Sendt: 04.10.2019 00:39:10
Til: Marit Svanborg; ; [marit.svanborg@lesja.kommune.no; post@lesja.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no]
Tittel: PS 41/19- planprogram rullering kommuneplan.

Viser til PS 41/19, der det bes om at tiltakshaver spiller inn tidligere innsendte innspill slik at disse blir behandla som en
del av planprosessen og slik at disse blir rettmessig behandla.

På bakgrunn av svar fra Kommunaldepartementet (vedlagt) og erfaringer fra tilsvarende saker flere steder i landet ber vi om
at kommunen følger opp vårt innspill om reguleringsendring med fortetting av reguleringsplan for Hådi Bøområdet av
20.12.2006 som en del av den videre prosessen på ordinær måte.

Fortetting vil skje med minimale terrenginngrep og i et allerede utbygd område, jfr Fylkesmannens høringssvar, der det
framgår at en fortetting her vil være langt å foretrekke framfor utbygging andre steder langs Auraveien og på Dalsida.

Det er et uttalt politisk mål at det skal skje utvikling i hele kommunen og en fortetting i Hådi Bøområdet vil gi økt aktivitet
for næringslivet i bygda og økte skatteinntekter til bygda. Dette synes særlig viktig i en tid med behov for store
innsparinger, kutt i inntektene fra konsesjonskrafta og kutt i tilbudene. Å gi slipp på en utbygging som kan generere
inntekter og sysselsetting på flere titalls millioner i slike tider kan ikke noen være tjent med. (Regner forøvrig med at
misunnelse og andre forhold holdes utenfor profesjonell saksbehandling i den videre prosessen.)

Ber om at formannskapsmedlem Velure deltar i den videre prosessen, siden hun har erfaring fra å få plansaker vurdert i
Kommunaldepartementet om det blir nødvendig å ta saka dit.

Ser fram til en positiv videre prosess og samarbeid.

Mvh
Svend-Ola Hådi
Lesja

fre. 27. sep. 2019, 06:06 skrev <hannev@online.no>:

Til orientering!

 

Fra: hannev@online.no <hannev@online.no> 
Sendt: fredag 27. september 2019 06:06
Til: 'Skotte, Mariann' <mariann.skotte@lesja.kommune.no>; 'Kikut, Ronald' <ronald.kikut@lesja.kommune.no>
Kopi: Engen, Øyvind <Oyvind.Engen@lesja.kommune.no>; 'Bøe, Rigmor' <Rigmor.Boe@lesja.kommune.no>; 'Kristin
Nyhagen' <kristin.nyhagen@gmail.com>
Emne: PS 41/19 Fastsetting av planprogram (revidert) for rullering av Kommuneplan for

 

Viser til kommunestyrevedtak 27.09.2019 i sak PS 41/19 Fastsetting av planprogram (revidert) for rullering av
Kommuneplan for Lesja – arealdelen.

 

Jeg stemte imot vedtaket pga. flg. som jeg også påpekte i formannskap: Saken omhandler vedtak av planprogram men i
saken behandles langt på vei innspill til planen som burde ses konkret i plansammenheng, både ift. samfunnsdelen og ift.
helheten i planen.

 

Et planprogram skal ikke forveksles med selve planen.

 



Plan- og bygningsloven $4-1 første og andre ledd:

 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet
for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av
planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.

 

Først må det altså utarbeides et planprogram, deretter begynner arbeidet med å lage selve planen. Tanken er først og
fremst å sikre at alle berørte parter medvirker og involveres gjennom hele planprosessen.

 

Når man i saksfremstillingen for planprogrammet tar inn og kommenterer flere konkrete innspill til planen, kommenterer
mer eller mindre kort og overfladisk og sluttelig enten innstiller disse for værende med i planprosessen eller som for tre av
innspillene - fra hhv Hådi, Holten og Heggem – innstiller for værende utelukket for behandling i planprosessen, da
foregriper man selve planprosessen. Jeg reagerer på at man med tynn argumentasjon i denne fasen avviser innspill til
planen som fortjener realitetsbehandling. Det vises til og refereres fra dialogmøte 22.05.2019 der fylkesmann,
fylkeskommune og kommune stilte administrasjonstungt og der eneste politiker er ordfører Mariann Skotte. Det viser en
total mangel på involvering av kommunestyret i et møte der dialogen legges til grunn for innstillingen – jeg ser av ordskiftet
som er referert at undertegnede hadde hatt flere spørsmål og innspill!

 

Vi er en kommune som tar mål av oss til å være en JA-kommune og at det skal være utvikling i hele kommunen, ikke
bare på Bjorli. Å avvise innspill til kommuneplanen allerede i sak om planprogrammet på den bakgrunn man legger for
dagen er uholdbart. I gårsdagens kommunestyre var ordfører ikke tilstede og kunne redegjøre eller utdype fra møtet
22.05.19. Det var i tillegg svært mye forfall – hele 8 av 17 kommunestyremedlemmer! Saksbehandler var heller ikke
tilstede pga. sykdom.

 

I dialog med rådmann og Rigmor Bøe etter saken var ferdigbehandlet ga jeg uttrykk for frustrasjon over hvordan man
foregriper selve planprosessen i saken. Jeg sa også at mitt inntrykk er at flere i kommunestyret – bl.a. min egen
partikollega Kristin Nyhagen – ikke var klar over hva man i realiteten vedtok. Da ble jeg forsikret om at det for tiltakshavere
er bare å spille inn til planprosessen allikevel og at innspillene vil bli behandlet rettmessig. Jeg ønsker en skriftlig
forsikring om at så er tilfelle!

 

Med vennlig hilsen,

 

Hanne Alstrup Velure

Vetlegrenda 1

N-2669 Bjorli

Tlf.: +47 92432100

E-post: hannev@online.no

 

tir. 13. mar. 2018, 15:59 skrev Håkons H <haakonssr@gmail.com>:
Hei.

Da er det kommet svar fra Kommunaldepartementet og som det framgår er det opp til kommunen å ta stilling til



 

Kommunal- og

moderniseringsdepartementet
 

Lise Solbakken
Seniorrådgiver

Planavdelingen, kommunal- og arealseksjonen

 

Mobil 948 95924

Telefon 22 24 59 52

E-post lise.solbakken@kmd.dep.no

 

www.regjeringen.no/kmd | Facebook | Flickr | Twitter

 

 

reguleringsendringa.

Mvh
Svend-Ola Hådi

13. mar. 2018 15:26 skrev "Solbakken Lise Cathrine" <Lise-Cathrine.Solbakken@kmd.dep.no>:

Hei,

 

Vi viser til din epost av 26. februar der du ber departementet se på saken og gi deg anledning til å fremme
reguleringendringen fra 2012.

Som vi påpekte i epost av 02.01.2018 er det kommunen som er planmyndighet og som skal ta stilling til
reguleringsendringen og innsigelsen fra fylkesmannen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke gripe inn i kommunens myndighet. Vi ber deg kontakte
kommunen for å avklare videre behandling av den aktuelle saken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


