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Planprogram for kommuneplanens arealdel i Vågsøy 2016 - 2028, datert 01.03.2016.

AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER OG PLANDOKUMENT
Plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende retningslinjer og rettledere
Gjeldende arealdel til kommuneplan for Vågsøy 2002-2014

BAKGRUNN FOR SAKEN
Kommunestyret vedtok i sak K-009/11 den 23. mars 2011 å starte opp arbeidet med revisjon av
kommuneplanen.
Det er utarbeidet planstrategi for 2012-2024. Ny samfunnsdel ble vedtatt i 2013. I 2012 ble
Kommunedelplan for helse og omsorg vedtatt og i 2013 ble Kommunedelplan for oppvekst 20132025 vedtatt.
På grunn av manglende bemanning har arbeidet med revisjon av arealdelen til kommuneplanen
blitt utsatt. Bemanningssituasjonen er nå slik at arbeidet vil bli prioritert. Planprogrammet som ble
utarbeidet i 2011 er ansett som foreldet. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet revidert forslag til
planprogram.
Planprogram for revisjon av arealdelen til kommuneplanen for Vågsøy 2016 - 2028, datert
05.11.2015 ble lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med pbl § 4-1 i perioden 24.11.2015-19.01.2016.
Kommunestyret skal i denne saken ta stilling til innkomne innspill til planprogrammet og fastsette
planprogrammet for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

SAKSOPPLYSNINGER / FAKTA
Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for
virksomhetens planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.
Hva er et planprogram?
Et planprogram er en beskrivelse av planprosessen og hva som skal være hovedtema i planen.
Det er plan- og bygningsloven som fastsetter at det skal lages et planprogram før selve arbeidet
med kommuneplanen settes i gang. Planprogrammet som blir lagt ut på høring er en revisjon av
planprogrammet vedtatt, sammen med planstrategien, den 23.11.2011.
Planprogrammet gjør 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.
Først må det altså utarbeides et planprogram, deretter begynner arbeidet med å lage selve planen.
Kort om planprogrammet vårt:
Dokumentet er delt opp i fire hovedkapitler: innledning, planprosess, rammebetingelser og viktige
føringer og utredninger. Nedenfor er kort beskrivelse av disse kapitlene. Vi viser ellers til selve
planprogrammet for detaljer.
I. Innledning: I den første delen av planprogrammet kan man bl.a. lese om hvilke kommunale
planer vi har og hvordan de ulike planene henger sammen. Man får vite om formålet med
planarbeidet og om evaluering av gjeldende arealdel til kommuneplanen.
II. Planprosess: Det andre kapittelet handler om organisering av planarbeidet (hvem skal
utarbeide planen og hvem skal involveres i prosessen), medvirkning og fremdrift. For å sikre
bred medvirkning planlegger kommunen å bruke bl.a. internettside, avis, facebook, åpne
møter, foredrag og workshop. Alle kan delta i prosessen og komme med innspill til arealbruk på

alt areal i kommunen, ikke bare for sin egen eiendom. I fremdriftsplanen er utarbeidingsfasen
planlagt våren 2016, planutkastet er planlagt lagt ut på høring høsten 2016 og vi planlegger å
ha en ny plan vedtatt i 2017.
III. Rammebetingelser: I denne delen omtaler vi lover, planer, planretningslinjer og vedtak på
ulike nivåer (statlige, regionale og kommunale). Disse dokumentene gir noen av rammene for
planarbeidet.
IV. Viktige føringer og utredninger: Visjonen for planen er foreslått til «vekst gjennom trivsel» og
hovedmålet for planarbeidet blir skissert. Ulike mål er vurdert i et kort- og et langsiktig
tidsperspektiv. Viktige fokustemaer er helse, godt å bo, levende sentrum, bærekraftighet og
klima.

Figur 1. Målbilde.
Kapittelet forteller om ulike strategier for kommunens videre utvikling. De viktigste er at vi skal
satse på bærekraftighet og stedsutvikling, med aktive og attraktive plasser. Hoved strategiene
våre er bl.a. balansert samspill mellom bysentrum og andre sentre samt gode og trygge
lokalsamfunn med sosiale møteplasser.
Videre er det beskrevet utredninger som skal utarbeides. Det er bl.a. konsekvensutredning,
ros-analyse, andre typer analyser og kartlegginger på utvalgte temaområder (naturmangfold,
kulturminne og kulturmiljø, friluftsliv og rekreasjon, landskap, transportbehov sammen med
energiforbruk og energiløsninger, sikring av jordressurser, helse, forurensning,
samfunnssikkerhet og økonomiske konsekvenser for kommunen). Utredningsmetoder og
grunnlagsmateriale er beskrevet. Vi skal også lage et eget dokument med statistikk og
faktagrunnlag for kommunen.
V. Skjema for innspill til arealbruk på areal i kommunen.
Det blir vist til vedlagt planprogram for videre detaljer om innholdet. Vedlagt planprogram er, med
bakgrunn i noen innspill ved offentlig ettersyn, endret i samsvar med vurderinger i
saksutredningen.
Innkomne innspill
Ved varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram har det kommet mange
innspill. De gjaldt både arealbruk i kommunen og selve planprogrammet. I tabellen nedenfor er alle
innspillene samlet og delt opp i to grupper (Innspill til arealbruk (A) og planprogrammet (P)). Kun
innspillene som gjelder planprogrammet er vedlagt og kommentert i saksutredningen. De
Innspillene som handler om arealbruk skal oppsummeres og vurderes i den senere planprosessen.
Kommunen har også fått mange innspill ved tidligere varsel om planoppstart i 2011. Et brev med
forespørsel om gyldighet/aktualitet av tidligere innspill ble sendt til avsendere den 12.02.2016. Alle
har fått mulighet til å endre eller avvise tidligere innspill innen frist satt til 07.03.2016. Disse
Innspillene, som gjelder arealbruk, vil også bli vurdert i den senere planprosessen.
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Dato

1
2
3
4
5 (1)
6 (2)

08.12.2015
08.12.2015
22.12.2015
05.01.2016
07.01.2016
08.01.2016

Innspill til
arealbruk (A),
planprogram (P)
A
A
A
A
A+P
P

7
8
9 (3)
10 (4)
11 (5)
12
13
14
15
16
17
18
19
20 (6)
21 (7)
22
23
24 (8)
25
26
27 (9)
28

08.01.2016
08.01.2016
08.01.2016
11.01.2016
11.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
17.01.2016
17.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
26.01.2016
01.02.2016
04.02.2016

A
A
P
P
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A+P
P
A
A
P
A
A
A+P
A

Avsender

Avinor AS
Nordplan v/May-Britt Drage Bakke
Forsvarsbygg
Grete Midthjell
Norges Vassdrag- og energidirektorat NVE konsesjonsavdelinga
Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for
Svalbard
Hans Ole Eide
Per Arne Bugjerde
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum v/Tord Kristian Karlsen
FNF Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Jan Henning Risøy, Harald Risøy, Gunnar Furnes, Magnar Aasebø,
Åse Husevåg
Alvhild Løvoll
John Arve Tenden
Aalen eigendom AS
Liv Bente Aurlien
Oddvar Angelshaug
Ragnar Pettersen
Fiskeridirektoratet Region Vest
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Kjell Gunnar Tennebø
Oddvar Johnsen
Statens vegvesen Region vest
Kristi Myklebust
Bunnpris Bryggja
Marine Harvest
Linda Alice Myhre Larsen

1. Innspill fra Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE), konsesjonsavdelingen, datert
07.01.2016
NVE minner at sikkerhetskravene i Byggteknisk forskrift (TEK10) kap. 7 gjelder all utbygging i
kommunen, uavhengig av reguleringsstatus, arealformål i plan, om det er nye utbyggingsområder
eller fortetting. Planprogrammet bør reflektere at kommunen må vurdere potensiell fare for hele
planområdet der utbygging kan være aktuelt. NVE tilrår Vågsøy kommune til å innarbeide alle
områder som potensielt kan være utsett for flom- og skredfare i kommuneplankartet som
omsynssoner med bestemmelser knyttet til dem og krav om nærmere kartlegging av faren i alle
plan og byggesaker.
NVE viser til sine retningslinjer 2/2011 ”Flaum og skredfare i arealplanar” med vedlegg, for
nærmere oversikt over hvordan man bør utrede og innarbeide farer i planen.
NVE tilrår at kommunen bruker NGI sitt aktsomhetskart for snø- og steinskred for områder som er
dekket av dette kartet. For alle andre områder må nyere landsdekkende kart brukes. Alle
aktsomhetskart er å finne på NVE Atlas.
Det er nødvendig at arealplanleggingen tar hensyn til den økende flomfaren langs små vassdrag.
Det beste generelle rådet er å holde ny bebyggelse i god avstand fra vassdrag.

NVE fremmer normalt innsigelse mot planer der kjente aktsomhetsområder ikke er innarbeidet i
plankartet som hensynssoner i alle utbyggingsområder (eksisterende og fremtidige).
Videre beskriver NVE hvordan kommunen bør beskytte verdifulle områder langs vassdrag ved
bruk av arealformål Bruk og vern av sjø og vassdrag. Det er også understreket at
Rimstadvassdraget er vernet mot kraftutbygging. Rikspolitiske retningslinjer legges til grunn i
planarbeidet. Det må legges opp til en arealbruk som ikke reduserer verneverdiene knyttet til
vassdraget. I konsekvensutredningen bør det gå frem som eget vurderingstema hvordan nye
planlagte tiltak påvirker verneverdiene i vassdraget.
NVE gir også råd om kartlegging av vassdrags- og energianlegg som høyspenningsanlegg,
transformatorstasjoner, kraftledninger og vindkraftanlegg, m.a.
Kommunens vurdering av Innspill fra NVE:
Det er mye informasjon i innspillet som skal brukes ved utarbeidelse av forslag til kommuneplanen.
Selve planprogrammet vil bli oppgradert med noen endringer. Kapittel 1.7, andre kulepunkt
suppleres med «Ved rullering av arealdelen må det vurderes potensiell fare for hele planområdet
der utbygging kan være aktuelt». Ellers legger planprogrammet allerede tilstrekkelig vekt på bruk
av ulike hensynssoner. Kapittel 3.1.2 vil bli supplert med «NVE sine retningslinjer 2/2011 ”Flaum
og skredfare i arealplanar”». I tabellen som viser utredningsbehov (kapittel 4.6), suppleres
vurderingstema Samfunnssikkerhet – grunnlagsmateriale med «NVE atlas: www.atlas.nve.no». I
den samme tabellen under vurderingstema Naturmangfold er det forklart at alle tiltak vurderes opp
mot temakart som omfatter bl.a. eksisterende naturreservat og vernet vassdrag. Etter vår vurdering
er dette et tilstrekkelig krav til utredning av tiltakets konsekvens og det er ikke behov for separat
vurdering av verneverdiene i Rimstadvassdraget. Dette må gjennomføres som en egen
kommunedelplan.
2. Innspill fra Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
datert 08.01.2016
DMF minner om regjeringens forventninger i «Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging», som bl.a. handler om sikring av tilgjengelighet til gode mineralforekomster.
Direktoratet viser til at mineralske ressurser ikke er omtalt eller vurdert i forslaget til planprogram.
De mineralske ressursene og masseuttak bør ses på og vurderes i sammenheng med andre tema
og arealavklaringer.
Det er viktig å sikre gode mineralske ressurser for kommende generasjoner, ikke bare å avsette
nye områder for råstoffutvikling. Kommunen bør, så langt det er mulig, unngå å båndlegge
registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som tilrettelegger for nedbygging av forekomster,
eller legger andre begrensninger for framtidig utnytting av ressursene.
Oversikt over registrerte mineralressurser finnes på www.ngu.no. Nærmere informasjon om
mineralloven og forskrifter ligger på www.dirmin.no.
Kommunens vurdering av Innspill fra DMF:
Mineralske ressurser og massetak blir inkludert som tema i kapittel 4.6 «utredningsbehov» og
temakart skal brukes for å sikre balansert bruk og vern av ressursene i Vågsøy.
3. Innspill fra Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum datert 08.01.2016
Bergens Sjøfartsmuseum minner om sitt ansvarsområde, som gjelder marinekulturminner, og
omfatter derfor sjøområdene og strandsonen, samt vann og vassdrag.
Store deler av planområdet utgjør prioriterte marinarkeologisk områder, med stort potensial for
automatisk fredete eller vernede kulturminner i sjøen. Dette skyldes bl.a. tilknytning til gamle
gjestgiverier, handels- og tingsteder som Vågsberget, Moldøen, Bryggja og Osmundsvåg, i tillegg
til andre lokaliteter som gamle ankrings- og havneområder.

En konsekvensutredning, med tanke på marine kulturminner for alle kommuneplanens
bebyggelsesarealer i sjø, anser museet som en uforholdsmessig stor jobb, og bør ikke være en del
av den prosessen som nå planlegges. Museet anmoder kommunen å sørge for klausul i
kommuneplanen som sikrer aktuelle utredninger ved reguleringsplanprosessen og sikrer at enkelte
tiltak i sjø skal forelegges Bergens Sjøfartsmuseum for uttale via Hordaland fylkeskommune.
Kommunens vurdering av Innspill fra Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
I samsvar med planprogrammet skal det ikke konsekvensutredes marine kulturminner for alle
kommuneplanens bebyggelsesarealer i sjø. Kommunen vil sørge for at det ved utarbeidelse av
bestemmelser til planen skal fastsettes klausuler som tilrådet.
4. Innspill fra FNF Sogn og Fjordane datert 11.01.2016
FNF oppmoder kommunen om å følge 5 viktige strategier
1. Ta hensyn til natur og friluftsliv i arealplanleggingen
2. Kartlegg og verdisett friluftslivsområdene i kommunen
3. Sats på folkehelse – ingen skal ha lenger enn 500 meter til nærmeste tursti
4. Bedre samarbeid med de frivillige organisasjonene lokalt – det lønner seg
5. Begrens motorisert ferdsel i utmark
Vurdering av innspill fra FNF Sogn og Fjordane datert 11.01.2016
Planprogrammet er utformet slik at hensynet til friluftsområdene er godt ivaretatt. Ved selve
planutformingen er det mange ulike hensyn som skal vurderes når det skal konkluderes med
riktig/ønsket arealbruk i fremtiden. En kartlegging og verdivurdering av friluftsområdene i
kommunen hadde vert et nyttig kunnskapsgrunnlag/temakart som grunnlag for en
konsekvensvurdering av foreslåtte arealbruksområder, men det er ikke tilgjengelige ressurser til å
gjennomføre denne kartleggingen før arbeidet med arealdelen er gjennomført. Ved en senere
revisjon av arealdelen kan en slik eventuell kartlegging legges til grunn ved vurdering av
planendring.
5. Innspill fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune datert 11.01.2016
Fylkeskommunen (FK) har følgende innspill til temaet medvirkning: det er ønskelig med tettere
kobling mellom fremdriftsplan og ulike opplegg for medvirkning. Dvs. hva type opplegg og hvilke
grupper som blir engasjert i de ulike fasene til planen. Vågsøysamfunnet som helhet bør også
involveres i egne fora i tillegg til temabaserte møter for ulike fagtema og interessegrupper.
FK mener at det kan være aktuelt å delta i regionalt planforum i løpet av prosessen og viser datoer
som kommunen kan velge fra. Det er også nevnt forum for planleggere i Nordfjord i mars.
Videre kommenterer FK kapittel 4.6 og har følgende innspill: i tillegg til «grunnlagsmateriale» og
«utredningsbehov» bør «definisjon av tema», «fokus for utredninger» og «metode» bli inkludert i
tabellen. Dette er basert på Statens vegvesen håndbok V712 som kommunen legger til grunn i
dette kapittelet.
Det småskala landskapet med korte avstander mellom fjell og hav er en stor ressurs som må
benyttes ved utvikling av boligområder og vurdering av utbyggingsmønster. Det må sikres
korridorer og tilgang til friluftsområder og verneområder.
Det er viktig at temakart for kulturminne får en god tekstdel, og at det inneholder en evaluering av
SEFRAK-materialet. Hensynssoner må innarbeides for fredete kulturminner og kulturminner i den
lokale kulturminneplanen. Det må vurderes om potensiale for funn av kulturminner bør innarbeides
i planen. Kommunen har et ansvar for å identifisere, verdsette og forvalte verneverdige
kulturminner. Totland kirke er registrert av Riksantikvaren blant mest verdifulle kirker i landet
bygget etter 1650. Det er viktig å legge stor vekt på arkitektonisk påvirkning av kirker i forhold til
omgivelsene. Rundskrift Nr: T-3/00 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som
kulturminne og kulturmiljø, kap. 4 gir føringer for behandling av temaet. Kommunen må passe på

at det blir merket av 60-meter byggeforbudssone kring kirker i LNF-områder på plankartet. Det er
også viktig at bygninger fredet etter kulturminneloven blir lagt inn på kart. Når kulturminneplan for
Vågsøy blir ferdigstilt blir det viktig å verne utvalgte områder gjennom kommuneplan med bruk av
hensynssone og gode retningslinjer.
Der er også viktig å ta vare på verdifulle kulturmark og kulturlandskap, bl.a. prioriterte områder
Kvalheim-Refvik-Kråkenes. Det samme gjelder gamle veger og vegfar som ofte er interessante
turmål samt opplevingselement. FK viser til rapporter som kartlegger disse verdifulle områdene og
kulturminnene. Krigshistoriske kulturminne og kulturminner knyttet til sjø og sjøhus vil være viktig å
få med i kommuneplanen.
Kommunens vurdering av Innspill fra Sogn og Fjordane Fylkeskommunen:
Utvikling av Vågsøysamfunnet som helhet er i det vesentlige gjort gjennom samfunnsdelen og
arealdelen skal følge opp disse utviklingsstrategiene. Det blir likevel alltid et tema som innledning
til ulike temamøter som både kan handle om hele samfunnet, delområder eller fagtema.
Regionalt planforum skal brukes i prosessen, noe som er inkludert i planprogrammet. Datoer skal
ikke låses i planprogrammet.
Når det gjelder revidering av tabellen i kapittel 4.6 med flere opplysninger om utredninger, mener
kommunen at den foreslåtte metoden er god nok for det videre arbeidet. Kommunen vil ikke
avgrense arbeidet med utredninger gjennom avgjørelser i en så tidlig fase.
Innspillet knyttet til friluftsområder og verneverdier er godt ivaretatt og vil bli vektlagt i det videre
arbeidet med arealdelen.
Det er ikke avsatt ressurser til fyldige tekstdeler til de ulike temakartene. Kommune utarbeider
parallelt med arealdelen en Kommunedelplan for kulturminner. Evaluering av SEFRAK-materialet
må inngå i denne planen. Arealdelen vil ta utgangspunkt i eksisterende materiale og utarbeidede
temakart i forhold til kjent kunnskap. SFDH-rapport Verdifulle kulturlandskap og kulturmarkstyper i
Sogn og Fjordane blir lagt inn som grunnlagsmateriale for temakart Kulturminne og kulturmiljø. Når
kulturminneplanen er godkjent kan den legges til grunn ved neste revidering. Potensiale for funn av
kulturminner vil ikke bli innarbeidet i planen, men dersom kulturavdelingen kan levere sosi-fil med
områder som har potensiale for funn av kulturminner kan temaet legges inn på temakartet for
kulturminner. Planprogrammet blir oppdatert i samsvar med innspillet.
6. Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Vest datert 19.01.2016
Både fiskeri- og akvakulturnæringen bør stå sentralt gjennom hele medvirkningsprosessen.
Direktoratet viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og forventninger
til planlegging i kystsonen. De handler om sikring av nødvendig areal til fiskeri- og
havbruksnæringen og en avveiing av dette opp mot miljø- og samfunnsinteresser. Arealbehovet
bør ses i et regionalt perspektiv.
Direktoratet viser videre til sin kartløsning på www.fiskeridir.no og nevner viktige områder i forhold
til fiskeriinteresser i Vågsøy. Det er også forklart riktig bruk av arealformålet «Fiske» og når
kombinert arealbruk kan være konfliktskapende for fiskeriinteresser.
Havforskningsinstituttet har, på vegne av Direktoratet for naturforvaltning, utarbeidet prosjektet
marin kartlegging. Funn i Vågsøy er omtalt og gruppert etter viktighetsklassering. Det er viktig å ta
hensyn til disse områdene i planarbeidet.
Videre er det omtalt bruk av akvakulturformål i arealplanen sammen med bestemmelser som kan
knyttes til formålet på ulike dybdenivåer (i overflate, vannsøyle og bunn). Det er også lagt stor vekt
på at kommunen bør være oppmerksom på at ulike formål kan være konfliktskapende for fiskeriog akvakulturinteresser.
Kommunens vurdering av Innspill fra Fiskeridirektoratet:
Kap. 2.2 Medvirkning, kulepunkt «næringsinteresser» suppleres med «(bl.a. fiskeri og
akvakulturnæringen)». Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er lagt til

grunn for arbeidet med planen. I kap. 4.6 under Naturmangfold er det allerede lagt inn at resultatet
fra den nasjonale kartleggingen skal inkluderes i temakart som grunnlag for arbeidet med
kommuneplanen.
7. Innspill fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane datert 19.01.2016
Fylkesmannen (FM) viser til sin hjemmeside og rettledere som finnes der. Det er anbefalt å bruke
disse i planarbeidet.
FM anbefaler å konkretisere hva utbyggingsformål og aktivitet kommuneplanen skal legge til rette
for. Dette kan minimalisere tids- og ressursbruk ved utarbeiding av planen.
Kommunen bør innarbeide Meld. St.14 (2015-2016), Natur for livet – norsk handlingsplan for
naturmangfold i planprogrammet.
Følgende registreringer og informasjon om natur- og miljøhensyn, forurensning, friluftsinteresser
m.m. vil være viktige grunnlagsdata for planarbeidet: Naturbasen på internett,
Artsdatabanken/Artskart, Fylkesatlas, Fylkesdelplan for arealbruk, kart over inngrepsfrie
naturområde i Sogn og Fjordane, kulturlandskap og kulturmarkstyper i Vågsøy kommune (SFDHrapport: Kulturlandskap i Sogn og Fjordane, bruk og vern), naturtypekartlegginga i Vågsøy
kommune, Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021 og
Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021.
Ved vurdering av forurensning (kap. 4.6) må det undersøkes om det er fare for forurenset grunn på
land eller i sjø i område det skal graves og fylles i, f.eks. bebyggelsesområder og småbåthavner.
Det må også vurderes om det kan være fare for forurensning pga. tidligere aktivitet.
Virkninger for allmenne interesser i strandsonen (100m beltet) må komme tydelig fram i
konsekvensutredningen, helst som eget tema. Tiltaket må vurderes i lys av at strandsonen er et
område av nasjonal interesse.
I konsekvensutredningen må det vurderes om kunnskapsgrunnlaget er godt nok for hvert
delområde eller om føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 slår inn. Der tiltak kan ha negative
konsekvenser for naturmangfoldet må en grundigere vurdering etter §§ 8-12 gjøres. Aktuelle
negative virkninger for naturmangfold bør som hovedregel avklares i arbeid med kommuneplanen,
ikke utsettes til reguleringsplanprosessen. Dersom kunnskapsgrunnlag er ikke er godt nok kan
føre-var-prinsippet tilsi at bebyggelsesområdet ikke skal legges i planen.
I et temakart for forurensning bør informasjon om industri og andre aktiviteter som medfører støy,
støv og lysforurensning m.a. innarbeides. En del informasjon kan hentes fra www.norskeutslipp.no
Videre er det gitt innspill om rettledere som gjelder utbygging av boligbebyggelse. Det er lagt vekt
på fortetting av eksisterende bebyggelsesområder og løsninger som reduserer bruk av privatbil.
Det er omtalt både støy problematikk og betydning av grøntstruktur. Ved avsetting av områder til
industri/næring bør det vektlegges og prioriteres naturmiljø- og landskapsverdier. I forbindelse med
fritidsbebyggelsesformål er det vist til veileder T-1450. Videre er det omtalt lokalisering av
kjøpesentra og FM viser til gjeldende fylkesdelplan for arealbruk punkt 3.2.4.
Det er gitt et innspill om forvaltning av strandsone med en rekke retningslinjer. FM forutsetter at
kommunen er restriktiv med å åpne for nye bebyggelsesområder i fra før mer eller mindre ubygde
strandområder. Det er lagt vekt på at det er store begrensninger i Statlige planretningslinjer til
hvilken type bebyggelse som kan etableres i strandsonen. Det er behov for å legge inn
byggegrense i 100m beltet dersom man åpner for bebyggelse der. Konfliktgraden av bebyggelse
som skal ligge ved sjøen må vurderes. I prinsipp er åpning for fritidsbebyggelse konfliktfullt.
Det må tas særlige hensyn til områder langs vassdrag. Ved videreføring av bebyggelsesområder
fra gjeldene planer er Fylkesmannens innsigelsesrett ikke avskåret.

Videre beskriver FM hvordan ROS-analyse bør gjennomføres og hvilke tema må inkluderes. Det er
viktig at tema for ROS-analysen ikke blir for avgrensende og at det går tydelig fram hvem som har
utarbeidet analysen og hva kilder var brukt. Det er vist til veiledere og grunnlagsmateriale. Et
hjelpemiddel i kartlegging av farlige stoff kan være DSB sin løsning «FAST-anlegg og kart».
FM tilrår at de viktigste og mest verdifulle jordbruks- og kulturlandskapsområdene blir markert som
hensynsone landbruk i kommuneplankartet. FM vurderer at planprogrammet har de temaene som
er viktige å vurdere for landbruksinteresse.
FM tilrår å konkretisere strategiene fra Samfunnsdelen mest mulig i arealdelen. Det er også tilrådd
å melde planen til et møte i Planforum før offentlig ettersyn.
Kommunens vurdering av innspill fra FM:
Rettledere og retningslinjer stortingsmeldinger m.m. skal legges til grunn for planarbeidet.
Kommunen vil ikke konkretisere hvilke utbyggingsformål og aktivitet kommuneplanen skal legge til
rette for i planprogrammet. Kommunen har en 14 år gammel plan og alle sider og formål i planen
bør være gjenstand for vurdering.
Kommunen inkluderer Meld. St.14 (2015-2016), Natur for livet – norsk handlingsplan for
naturmangfold i planprogrammets kapittel 3.1.2.
Artsdatabanken/Artskart samt fylkesatlas blir lagt inn i tabellen i kapittel 4.6. Regional plan for
vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021 og Tiltaksprogram for Sogn og
Fjordane vassregion 2016-2021 blir lagt inn og omtalt i kapittel 3.2 i planprogrammet. Vi ser ellers
at andre dokumenter/kilder er inkluderte i planprogrammet.
Ved konsekvensutredning skal det vurderes om det er tilgjengelig informasjon om forurenset
grunn. Planprogrammet kap.4.6 er oppdatert i tråd med innspillet.
Vurdering av tiltakets påvirkning av allmenne interesser i strandsonen (100m beltet) blir inkludert i
utredningstemaet Friluftsliv og rekreasjon.
Kart over områder med mangelfull kartlegging av biologisk mangfold blir lagt til i
kunnskapsgrunnlaget og temakart. Vurdering om kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig for hvert
delområde» er nå inkludert i utredningsbehov under tema Naturmangfold. Nettsiden
www.norskeutslipp.no blir lagt inn som grunnlagsmateriale.
Temakart for forurensning blir supplert med tilgjengelig informasjon om industri og andre aktiviteter
som medfører støy, støv og lysforurensning.
Utbyggingsstrategier for ulike formål og retningslinjer skal brukes aktivt ved utarbeidelse av planen.
Kommunen skal også passe på at naturmiljø- og landskapsverdier blir vektlagt. Fylkesdelplan for
arealbruk punkt 3.2.4 som handler om lokalisering av kjøpesentra er under bearbeiding av
Fylkeskommunen (se nærmere beskrivelse i planprogrammet). Det skal tas hensyn til både den
gjeldene fylkesdelplanen og dersom planen blir endret vil vi ta hensyn til bestemmelser i ny plan.
Statlige planretningslinjer for forvaltning i strandsonen er lagt til grunn for arbeidet med
arealplanen. Ved åpning for bebyggelse (bl.a. fritidsbebyggelse) ved sjøen skal konfliktgraden
vurderes og bl.a. friluftsinteresser vektlegges.
Planfaglig skal alltid vassdragsnære områder tas hensyn og vektlegges ved vurdering av nye
utbyggingsområder.
ROS-analyse skal utarbeides i tråd med Fylkesmannens innspill. DNBs «FAST-anlegg og kart» er
inkludert i grunnlagsmateriale for tema Samfunnssikkerhet.

Planforum skal brukes aktivt ved utarbeiding av forslag til arealdelen.
8. Innspill fra Statens vegvesen Region vest datert 19.01.2016
SVV mener at temakart i planprogrammets kap. 4.3. kan være et nyttig verktøy for utarbeiding av
arealdelen. Tilrettelegging som gjør det mer attraktivt å gå vil være i samsvar med strategien om å
gå mer. SVV har vedtatt en nasjonal gåstrategi som, sammen med en lokaliserings-, areal- og
transportpolitikk for mer konsentrerte by- og tettstedstrukturer, kan bidra til å nå dette målet.
Etablering av sammenhengende gang- og sykkelveger er en målsetning i gjeldende samfunnsdel
til kommuneplanen. Planprogrammet bør inneholde vurderinger/avklaringer på hvordan Vågsøy
kommune vil satse på tilrettelegging for økt sykkelbruk bl.a. gjennom arealplanleggingen. SVV
viser til nasjonal sykkelstrategi.
Forslag til planprogram i kap.4.6 bør vise til «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging» i stedet for utgåtte «Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging».
I forbindelse med utbyggingen som vil skje utenfor by og tettstedsstrukturer må kommunen
avgrense antall avkjørsler og bruke løsninger i samsvar med gjeldende vegnormalkrav. Det kan
også utarbeides bestemmelser om strenghetsklasser for avkjørsler. Statens vegvesen sin
rammeplan for avkjørsler kan være til hjelp.
SVV minner om behov til å legge inn byggegrenser mot offentlige veger, og ellers evt. aktuelle
rekkefølgekrav i forhold til infrastruktur og at hensynsone i forhold til vegtrafikkstøy kan legges inn
på plankartet.
Kommunens vurdering av innspill fra SVV:
Konsentrerte by- og tettstedstrukturer er allerede en av strategiene våre i planprogrammet. Kapittel
4.6 ble endret i samsvar med innspill. Kapittel 4.3 under «Fremtidsbilde og utbyggingsstrategier»
blir supplert med «utbyggingsstrategier og bestemmelser som tilrettelegger for bruk av sykkel».
Det skal også passes på at antallet avkjørsler blir begrenset. Regional rammeplan for avkjørsler er
lagt inn i planprogrammet under kapittel 3.2. Gjennom planprosessen skal kommunen vurdere
behov for bruk av bestemmelser om byggegrenser mot offentlige veger, aktuelle rekkefølgekrav og
ulike hensynsoner. Håndbok N100, andre håndbøker fra
www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker, samt Nasjonal gåstrategi og nasjonal
sykkelstrategi skal ellers brukes ved utarbeiding av arealdelen.
9. Innspill fra Marine Harvest datert 01.02.2016
Innspillet handler om akvakultur i kommunen. Innspillet gir en god oversikt over dagens anlegg og
fortøyninger. Det er også ønskelig å utvide anleggsområde ved Verpeide lokalitet.
Kommunens vurdering av innspill fra Marine Harvest:
Innspillet gjelder hovedsakelig arealbruk og vil bli vurdert i den videre prosessen. Vedlagt detaljert
informasjon om anleggslokaliteter blir inkludert i temakart for naturmangfold (kapittel 4.6 i
planprogrammet).

Vurdering / konsekvenser
Det er vektlagt å gjennomføre en planprosess med bred involvering av administrasjonen, politisk
nivå og innbyggerne.
Planprogrammet har lagt ute til offentlig ettersyn. Det har kommet noen innspill på detaljer som er
tilrådet og innarbeidet i planprogrammet.
Planprogrammet gir en god oversikt over rammebetingelser og hvordan planarbeidet skal
organiseres. Det er utarbeidet et målbilde som skal videre bearbeides gjennom planprosessen.

Rådmannen tilrår at kommunestyret fastsetter det reviderte planprogrammet.
Vedlegg:
Dok.nr
181787
181897
181977
181978
182013
182600
182605
182604
182778
182777
183377
183378
183525
183524
177804
177849
186160

Tittel på vedlegg
Innspel til varsel om oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel 2016-2028 - Høyring av
planprogram - Vågsøy kommune.pdf
Svar vedr. revisjon av arealdelen til kommuneplanen for Vågsøy 2016 - 2028 - planoppstart og høring av
planprogram
FEM ØNSKER for 2016 her er Friluftslivets oppfordringer til deg som er politiker i en norsk kommune.doc
Innspill fra natur- og friluftslivsinteressene.pdf
Varsel om planoppstart og høring av planprogram for revisjon av arealdelen til kommuneplanen for Vågsøy
kommune 2016 - 2028
Fråsegn til oppstartvarsel for arbeid med revisjon av arealdelen til kommuneplanen i Vågsøy, 2016 - 2028, med
framlegg til planprogram
Fråsegn Vågsøy oppstart og planprogram arealdel 2016.docx
Følgeskriv
Innspill til revisjon av kommuneplanen sin arealdel for planperioden 2016 - 2018 med forslag om planprogram
Følgeskriv
Uttale til revisjon av arealdelen til kommuneplan for Vågsøy 2016-2028 - planoppstart og høring av planprogram
Vågsøy kommune Sogn og Fjordane.pdf
Fiskeriinteresser Vågsøy.pdf
Rullering av arealdelen til kommuneplanen, 2016-2028
Følgeskriv
Planprogram for revisjon av arealdelen til kommuneplanen for Vågsøy 2016 - 2028, offentlig ettersyn
Planprogram til arealdelen 2016-2028.pdf
Planprogram for kommuneplanens arealdel i Vågsøy 2016 - 2028, datert 01.03.2016.pdf
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30.11.2010 Ole Ø. Kvalheim
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28.07.2011 Svein Tytingvåg
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19.10.2011 Bryggja Utviklingslag

Høringsuttalelse kommuneplan sosial del 2011
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04.09.2012 John Arve Tenden

Innspel arealdel av kommuneplan - gbnr. 156/1
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Nordfjord Vekst AS;
Ungdomsrådet i
Vågsøy;
22.10.2012
Kommunerådet for
funksjonshemma;
Eldrerådet i Vågsøy

Oppretting av medlemmer i strategigruppe i
forbindelse med revisjon av kommuneplan for
Vågsøy 2012 - 2024 - Samfunnsdelen
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Innspel til arealdel av kommuneplan, gbnr 143/2
Spørsmål om omregulering av kommuneplan i
høve gbnr. 120/3
Hyttetomter Husevåg - innspel frå Svein
Tytingvåg (gbnr 143/34 og 35)

Tilbakemelding representanter næringsliv og
Nordfjord Vekst vedr. Strategigruppa
Vågsøy kommune Sogn og Fjordane Kommuneplan 2012-2024 - ettersending av
kartdata for fiskeområde
Vedr: Revidering av kommuneplan - Hagevik
Innspel arealdel kommuneplan Gbnr 138/2
Revidering av kommuneplan - Hagevik
Annonse Kunngjering av offentleg ettersyn av
Kommuneplan for Vågsøy 2013-2025,
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Kommuneplan for Vågsøy kommune 2013-2025
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08.04.2013 Fjordenes Tidende

I

25.04.2013 Eid kommune

I

25.04.2013 Stig-Rune Maurstad

I

29.04.2013

I

Sogn og Fjordane
Fylkeskommune
Noregs Vassdrags- og
30.04.2013 energidirektorat Region
Vest

Samfunnsdelen, offentleg høyring
Annonse Kommuneplan for Vågsøy, ope møte
om samfunnsdelen til kommuneplanen
Kommuneplanrevisjon Eid kommune - framlegg
til samfunnsdel ute til offentleg ettersyn - Frist
tilbakemelding 06.06.2013
Innspel til revisjon av kommuneplan for Vågsøy
2011 - 2023
Fylkestinget - Politikardag 27. mai Skulebruksplanen
Fråsegn til offentlig ettersyn av Kommuneplan
2013-2015 - Samfunnsdelen

I

Fylkesmannen i Sogn
02.05.2013
og Fjordane

Vågsøy kommune - fråsegn til føreslegen
samfunnsdel til kommuneplan 2013-2025
offentleg høyring

I

Direktoratet for
mineralforvaltning med
03.05.2013
Bergmesteren for
Svalbard

Tilbakemelding vedr. offentleg ettersyn av
samfunnsdelen til kommuneplan for Vågsøy
kommune 2013-2025
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Fiskeridirektoratet
03.05.2013
Region Vest

I

13.05.2013

I

13.05.2013 Vågsøy SV

U

13.05.2013 Vågsøy SV

I

20.05.2013 Bryggja utviklingslag

I

24.05.2013

I

05.06.2013 Reidar Thomsen

U

21.06.2013 53 mottakere...

U

21.06.2013 Fjordenes Tidende

I

05.07.2013 Nordfjord Vekst AS

Innspel kommuneplanen sin arealdel

U

11.07.2013 Nordfjord Vekst AS

Innspel til kommuneplanen sin arealdel

I

12.07.2013 Jan Magne Heggedal

Oppdatering av arealdelen - Reguleringsplan for
Bryggja

I

15.08.2013 Arne Gillesvik

Innspel til arealdel av kommuneplan

U

16.08.2013 Procon AS

Innspel til arealdel av kommuneplan frå Arne
Gillesvik - stadfesting motteke.

I

Bodil Grønnevik
Hansen;
26.08.2013
Anne-Brit Grønnevik
Sandal

Reguleringssendring gbnr. 111/2 i Grønnevika

I

10.09.2013 Bergljot Vedvik

Innspill til arealdel til kommuneplan

I

20.09.2013 Astrid Næss

Anmodning om bruksendring gbnr. 99/1

Sogn og Fjordane
Fylkeskommune

Sogn og Fjordane
Fylkeskommune

Vågsøy kommune Sogn og Fjordane - Offentlig
høyring - Kommuneplan 2013 - 2025
Samfunnsdelen - uttale
Saksutgreiing av FU- 38/13 - samfunnsdelen i
kommuneplan 2013 - 2025
Utarbeiding av handlingsplan for Vågsøy
kommune
Svar på utarbeiding av handlingsplan for Vågsøy
kommune
Kommentar til samfunnsdelen 2013 - 2025
Vågsøy kommune - Kommuneplan for 2013-2025
samfunnsdelen. Handsaming i FU 15.05.2013
Innspill til ny kommuneplan gbnr. 125/8
Melding om vedtak, Kommuneplan for Vågsøy
2013-2025, samfunnsdelen
Annonse: Kunngjering av vedtak av
Kommuneplan for Vågsøy 2013-2025,
samfunnsdelen
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09.10.2013 Bodil Grønnevik Hansen Reguleringssendring gbnr. 111/2 i Grønnevika

I

01.11.2013 Krokpollen Kystleirskule Innspel til arealplan for Vågsøy kommune

I

11.12.2013 Jonny Nordheim

I

11.12.2013

I

11.12.2013

I

11.12.2013

I

11.12.2013

I

11.12.2013 Inger Åland

Innspel arealdel til kommuneplan - frå gbnr 155/5

I

11.12.2013 Halsør Eiendom AS

Innspel arealdel kommuneplan gjeldande gbnr
138/2

I

Fiskeri og
havbruksnæringens
04.03.2014
landsforening Region
Sør-Vest Norge

Kystsoneplanarbeid for Sogn og Fjordane

I

31.07.2015 Sissel Holvik

I

16.09.2015 Heidi Rønhovde

U

16.10.2015 Heidi Rønhovde

U

19.10.2015 Henning Svoren

Søknad om endring i kommuneplan

I

28.10.2015 Liv Bente Hals Aurlien

Innspel til omregulering av arealplan for gbnr
125/8 og 125/11

I

06.11.2015 Nordplan AS

Innspel til arealdelen til kommuneplanen
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16.11.2015 Fjordenes Tidende

16
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23.11.2015 56 mottakere...
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08.12.2015 Avinor AS

U

08.12.2015

I

20.12.2015 Kjell Knudsen

I

22.12.2015 Forsvarsbygg

I

05.01.2016 Grete Midthjell

Innspill til kommuneplanens arealdel

I

Norges Vassdrag- og
07.01.2016 energidirektorat NVE
konsesjonsavdelinga

Innspel til varsel om oppstart av arbeid med
revisjon av kommuneplanens arealdel 2016-2028
- Høyring av planprogram - Vågsøy kommune.
NVEs referanse: 201105313-6
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Innspel Kartutsnitt til ny arealdel i
kommuneplanen (gbnr 95/4).
Innspel arealdel Kapellneset gjeldande gbnr
Halsør Eiendom AS
119/6
Innspel til arealdelen på kommuneplanen,
Lars Rune Halsør
gjeldande gbnr 122/5
Innspel Omregulering av Krokpollen i den nye
Krokpollen Kystleirskule
kommuneplanen, gbnr 155/4, 155/8 og 155/9
Innspel arealdel i kommuneplanen, gjeldande
Einar Oddgeir Midtbø
gbnr 168/27 og 168/30

Nordplan v/May-Britt
Drage Bakke

Ønske om bebyggelse på privat eigedom - gbnr
138/
Innspel/førespurnad til arealdel kommunedelplan
- gjeldande gbnr 138/61
Innspill til kommuneplanens arealdel gbnr 138/61
og 138/130

Kunngjøring av planprogram for
kommuneplanens arealdel i Vågsøy 2016-2028 annonse
Revisjon av arealdelen til kommuneplanen for
Vågsøy 2016 - 2028 - planoppstart og høring av
planprogram
Dokument 15/12796-2 Vågsøy kommune Kommuneplaner - Revisjon av arealdelen 2016 2028 - Planoppstart og høring av planprogram Uttalelse fra Avinor
Kommuneplan for Vågsøy - bekreftelse på
innspill registrering
Inspill til arealbruk på gbnr. 143/25 kommuneplanens arealdel
Høyringsuttale til planprogram kommuneplanens
arealdel 2016 - 2028

17
0
17
1

I

08.01.2016 Hans Ole Eide

Innspill til kommuneplanens arealdel

I

08.01.2016 Per Arne Bugjerde

Innspill til kommuneplanens arealdel

I

08.01.2016

17
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Direktoratet for
Mineralforvaltning med
08.01.2016
Bergmesteren for
Svalbard
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11.01.2016 FNF Sogn og fjordane

19
4
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11.01.2016

17
5
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12.01.2016 Åse Husevåg

Innspill til kommuneplanens arealdel

I

Jan Henning Risøy;
Harald Risøy;
12.01.2016
Gunnar Furnes;
Magnar Aasebø

Innspill/søknad om omregulering fra naust til
naust med boenhet gbnr. 110/39, 110/34, 110/4,
110/7 og 110/38

I

13.01.2016 Alvhild Løvoll

Innspill til kommuneplanens arealdel gbnr.
113/108

I

13.01.2016 John Arve Tenden

Innspill til kommuneplanens arealdel gbnr. 156/1

I

13.01.2016 Marine harvest

Planprogram: Søknad om fristutsettelse

I

14.01.2016 Liv Bente Aurlien

Innspill til kommuneplanens arealdel gbnr. 125/8
og 125/11

I

14.01.2016 Liv Bente Hals Aurlien

Innspill til kommuneplan gbnr 125/8 - 125/11

I

14.01.2016 Aalen eigendom AS

Innspill til kommunedelplan, arealdel gbnr 171/3

I

15.01.2016 Liv Bente Aurlien

Rettelse vedr. innsendt innspill på kommunens
arealdel fra gbnr. 128/11 til 125/11

I

17.01.2016 Ragnar Pettersen

Innspel til kommuneplan gbnr. 148/3

I

17.01.2016 Oddvar Angelshaug,

Innspill til kommuneplan -arealdel gbnr 148/1,4

I

17.01.2016 Ragnar Pettersen

Innspel til kommuneplan- gbnr 148/3

I

17.01.2016 Oddvar Angelshaug

Innspill til kommuneplan - arealdel, gbnr 148/1-4

U

18.01.2016 Marine harvest

Planprogram: Søknad om fristutsettelse

I

18.01.2016 Bunnpris Bryggja

U

18.01.2016 BP Bryggja

I

19.01.2016 Oddvar Johnsen

I

19.01.2016 Kjell Gunnar Tennebø

I

19.01.2016
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Stiftelsen Bergens
Sjøfartsmuseum

Sogn og Fjordane
Fylkeskommune

Fylkesmannen i Sogn
og Fjordane

Svar vedr. revisjon av arealdelen til
kommuneplanen for Vågsøy 2016 - 2028 planoppstart og høring av planprogram
Varsel om planoppstart og høring av
planprogram for revisjon av arealdelen til
kommuneplanen for Vågsøy kommune 2016 2028
Innspel til kommuneplanen for Vågsøy 2016 2019
Svar - revisjon av arealdelen til kommuneplanen
for Vågsøy 2016 - 2028 - planoppstart og høyring
av planprogram

Søknad om fristutsetting vedr. innspel til
planoppstart
Svar på søknad om fristutsetting for innspel til
planoppstart arealdelen til kommuneplanen
Innspill til kommuneplan vedr. gbnr. 171/52
Innspill kommuneplan for Vågsøy kommune
2016 - 2028
Fråsegn til oppstartvarsel for arbeid med revisjon
av arealdelen til kommuneplanen i Vågsøy, 2016
- 2028, med framlegg til planprogram

Innspill til revisjon av kommuneplanen sin
arealdel for planperioden 2016 - 2018 med
forslag om planprogram
Uttale til revisjon av arealdelen til kommuneplan
for Vågsøy 2016-2028 - planoppstart og høring
av planprogram Vågsøy kommune Sogn og
Fjordane
Innspill til kommuneplanens arealdel - gbnr
113/62-63

19
6

I

19.01.2016

Statens vegvesen
Region vest

19
9

I

19.01.2016

Fiskeridirektoratet
Region Vest

I

20.01.2016 Kristi Myklebust

I

26.01.2016 Bunnpris Bryggja

I

01.02.2016 Marine harvest

I

04.02.2016

U

11.02.2016 63 mottakere...

X

12.02.2016 Mottakere

I

14.02.2016 Berit Furnes

I

14.02.2016 Jonny Nordheim

I

15.02.2016 Per Johan Gjesdal

I

15.02.2016 Jan Magne Heggedal

Innspill til kommuneplanens arealdel gbnr 172/2

I

16.02.2016 Jan Magne Heggedal

Innspill til kommuneplanens arealdel - Bryggja

U

16.02.2016 Per Johan Gjesdal

Oversending av kopi av tidligere innspill.

I

16.02.2016 Even Halsør

Innspel til kommuneplanens arealdel gbnr 138/2

I

17.02.2016 Jan Magne Heggedal

Nytt innspill til kommuneplanens arealdel

I

21.02.2016

Magnhild Gangsøy
Kristiansen

21
4

I

24.02.2016

Sogn og Fjordane
Fylkeskommune

21
6

I

25.02.2016 Astrid Næss

21
7

I

26.02.2016 Sølvberg Bygg AS

I

01.03.2016 Elin Louise

I

02.03.2016

I

02.03.2016 Ivar Roe

Innspill til kommuneplan gbnr 145/1, 145/14,
145/7 - tilleggsopplysninger

I

18.03.2016 Renate Blålid

Innspill til kommuneplanens arealdel
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Linda Alice Myhre
Larsen

Fiskeridirektoratet
Region Vest

Innspill kommunedelplan arealdel
Rullering av arealdelen til kommuneplanen,
2016-2028
Innspill til revisjon av arealdelen til kommuneplan
for Vågsøy 2016/2028 gbnr 136/4
Forespørsel om deres tidligere innspill til
kommuneplanens arealdel.
Forespørsel om deres tidligere innspill til
kommuneplanens arealdel.
Svar vedr. tidlegere innspill til kommuneplanen
Nye innspill til arealplan 95.4 og 95.44. - Februar
2016
Ang. tidligere innspill til Kommuneplanens
arealdel

Vedrørende innspill til kommuneplanens arealdel
Kopi av brev - uttalelse vedr. gbnr.105/95 Regulering Indre Kulen- forhold til automatisk
freda kulturminne
Forespørsel om deres tidligere innspill til
kommuneplanens arealdel
Kopi av fråsegn til oppstart av arbeid med
områdereguleringsplan for Grønnevik boligfelt på
gbnr. 111/2, 8, 9, 24 med planprogram i Vågsøy
kommune
Innspill til kommuneplan gbnr. 136/73 - Vågsvåg
Kommunal planstrategi - høyringspart

