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Bakgrunn:
Desember 2012 fikk kommunen tilsendt planinitiativ for detaljregulering av nytt
lakseslakteri på Lovund i henhold til plan og bygningslovens §12-3 og i henhold til
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven
§1.
Tiltakshaver er Rambøll AS på vegne av Nova Sea AS.
Den 15.01.2021 ble det holdt oppstartsmøte mellom kommunen og tiltakshaver i
henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og forskrift om behandling av private forslag
til detaljregulering etter plan- og bygningsloven §2. Det ble konkludert at
reguleringsarbeidet faller under forskrift om konsekvensutredning, §6 b)
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I, næringsbygg, bygg
for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal
på mer enn 15 000 m2 og utløser automatisk KU‐plikt.
Referat fra oppstartsmøte følger saksfremlegget som vedlegg.
Tiltakshaver utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig
ettersyn i seks uker fra 21. januar 2021 med frist 05.03.21.
Det ble også holdt et folkemøte på Lovund den 03.03.2021.
Planen skal legge til rette for et næringsområde for lakseslakteri langs sørsiden av
Naustholmveien. Det legges opp til ett bygg for slakteri med ventemerd/ventetanker
og nødvendige støttesystemer. Adkomst vil være i fra Naustholmveien. Det planlegges
å fylle ut området i sjø til kote +3 meter.
Lakseslakteriet vil være på ca. 10 - 12000 m2 med en høyde på ca. 12 meter. Det kan
være aktuelt med andre bygg i tillegg. Det ønskes å fylle ut et område i sjø på ca.40
000 m2. Det legges opp til et næringsområde på 44,8 daa med tilhørende adkomst fra
Naustholmveien. Området planlegges for lakseslakteri og annen sjørettet næring.
Bygget vil ha en høyde på ca. 12 meter og ha et fotavtrykk på 10 – 15000 m2. Det har
blitt gjennomført utredninger for geoteknikk, støy, sediment-undersøkelser av
sjøbunnen. Det ble også utredet eksisterende og planlagt infrastruktur for vann og
avløp. Det har også blitt gjort vurderinger for friluftsliv, naturmangfold, landskap og
skipstrafikk m.m. Disse vurderinger er oppsummert i planbeskrivelsen.
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Nå legges forslag til detaljregulering nytt lakseslakteri Lovund til behandling i
formannskapet for utlegging til offentlig ettersyn i hht plan og bygningslovens § 12-10.
I samme behandling vedtas revidert planprogram i hht plan og bygningslovens § 12-9.
Det var i flere av de private innspill til planprogrammet påpekt noen mindre feil. Disse
er nå rettet opp.
Innspill som kom til høring av planprogram er kommentert av tiltakshaver i et eget
dokument. Innspillene er også kort oppsummert i saksfremlegget nedenfor.

Figur 1. Reguleringsplankart
Vurdering:
Plassering og høyde av slakteriet
Mange av de private innspill som ble sendt av grunneiere og innbyggere på Lovund,
gjaldt valgte plassering av lakseslakteri. Mange mener at lakseslakteriet vil være for
ruvende og komme for tett på bebyggelse. Plassering, mulig påvirkning av
landskapsbilde, økning av antall trailere på vei til og fra fergeleie er blant tema som ble
gjentatt i mange av de private innspillene. Tiltakshaver har kommentert alle innspillene i
en egen dokument, som følger saksfremlegget som vedlegg. Som følge av innspillene
er det gjort tilpasninger i planforslaget, slik at bygget skal passe bedre i landskapet og
høyden er redusert.
Det har vært en dialog med de ulike interessentene i havneområdet og det har krevd en
prosess for å tilpasse at ventemerd i sjø og utfylling ikke kommer i konflikt med
skipstrafikken.
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Figur 2. Forslag til reguleringsplankart i bakgrunn av ortofoto
Tiltakshaver har også gjort visualiseringer av det planlagte slakteriet fra forskjellige
vinkler. Disse er tilgjengelig i planbeskrivelsen. Det er også laget en videopresentasjon:
https://rambollmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/christian_furuly_ramboll_no/EU7Rx7PIjhNOneyFi5Kljl8BjBWu26kvyl8XazvargVy
Wg?e=aLWSWx

Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 100 %. Det tillates at tekniske installasjoner og
arealer for kantine på en høyere kote, men kun på deler av tomta.
Valgte plasseringen begrunnes med flere argumenter. Det er veldig viktig at det er kort
avstand fra ventemerder til slakteri. Valgte plassering gir også nærhet til dagens
kontorlokaler som kan benyttes videre og tomta gir også muligheter for ekspansjon i
forbindelse med økt produksjonskapasitet. Andre lokaliseringer på Lovund vil ikke
innfri behovet for Nova Sea AS, der ulike lokasjoner vil medføre følgende konsekvenser:




Krevende dybdeforhold og økte kostnader til molobygging i tilknytning til
ventemerd samt stor eksponering mot vær/sjø (nord på Naustholmen)
fjerning av gjenstående fjell på Naustholmen.
stor avstand til eksisterende bygningsmasse (kontorer mm.).

Mange av de private innspillene gjaldt bygningens høyde. I reguleringsbestemmelsene
er maks. bygningens høyde redusert. Maks gesimshøyde for bygningen er satt til kote
+16. Toppen på fylling skal være på kote +3. Det vil si at selve bygningen kan ha maks.
gesimshøyde 13 m fra fyllingstoppen.
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Figur 3. 3 d modell av reguleringsområde. Kopi av figur 22. i planbeskrivelsen
Reguleringsbestemmelser tillater at tekniske installasjoner og kantine på tak tillates å
overstige maks. byggehøyde for inntil 10% av takflaten. Tekniske installasjoner tillates
maks. høyde på 7 meter.
Alternativ
Det er to ulike alternativer som er aktuelle for området. Innsendte reguleringsforslag
åpner samtidig for begge disse alternativ, og når planen er vedtatt, er det mulig for
tiltakshaver å velge hvilket alternativ som har mest fordeler. Dette er grunnet at det ses
på muligheten om ventemerd for slaktefisk kan være i tanker på land, eller om dette
skal være i sjø, som er det vanligste alternativet (alternativ A).

Figur 4. Alternativ A
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Figur 5. Alternativ B
I alternativ B er bygget plassert mer i en øst-vest retning. Her er det ventetanker for
levende laks på land. (det heter ikke ventemerd når det står på land) Dette gjør at
utfyllingsområdet blir større og det legges opp til at hele området avsatt som
næringsområde blir fylt ut.
Trafikkavvikling på land
Adkomst til slakteriet vil være via Naustholmveien eller via sjø. Produksjonen er i dag på
55 000 tonn med antall faste ansatte rundt 95. Det går i dag ca. 15 trailere med fisk fra
Lovund daglig. I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn en gang- og sykkelveg som
sikrer trafikksikkerheten inn til næringsområdet på Naustholmen. Det er bare etablert
gang og sykkelvei langs fyllingen inn til Naustholmen.
Venteplassen på ferjeleiet fylles opp av tungtransport som skal på ferja, og
trafikksituasjonen for øvrig biltrafikk er av den grunn heller ikke tilfredsstillende ved
ferjeleiet. Trailere parkerer også i parkeringsplassen sør for Husøya, der Naustholmveien
svinger av mot Naustholmen.
Nytt slakteri vil gjøre at produksjonen øker til rundt 100 000 tonn som er omtrent det
dobbelte av dagens produksjon. Dette vil øke antall trailere fra ca. 15 til ca. 22-25
trailere per dag. Antall ansatte er i dag ca. 95 og trafikk fra privatbiler vil ikke øke
nevneverdig. Området anses å ha god nok kapasitet til planlagt utbygging. Det er
regulert gang- og sykkelveg langs Naustholmveien i gjeldende reguleringsplan som
sikrer trafikksikkerheten til Naustholmen. Noen av de private innspillene gjaldt
trafikksikkerhet.
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Kommunen forventer at planlagte løsninger for trailerparkering vil vesentlig forbedre
trafikkavvikling i området i forhold til situasjon som er i dag. Det planlegges en ny
parkerings- og venteplass for trailere på Naustholmen, område BKB6 i gjeldende
områdereguleringsplan for Naustholmen og Vika. Trailere som på den nye
parkeringsplassen venter på sin tur, blir innkalt til slakteriet i rekkefølge. Det vil ikke
lenger være behov for trailere å parkere i parkeringsplass sør for Husøya.
På steinfyllingen vil det etableres parkeringsplasser for ansatte innenfor
formålsområdet næringsbebyggelse, samt manøvreringsareal og oppstilling for store
kjøretøy (oppstilling planlegges på Naustholmen, biler rygger til sluse for lasting på
området). Det er også beregnet noen parkeringsplasser for besøkende, og det er derfor
planlagt rundt 40 parkeringsplasser.
Gang og sykkelvei
Selv, om situasjon med parkering av trailere blir bedre når det er etablert ordning for
parkering av trailere på Naustholmen, er det viktig å sikre ferdsel av myke trafikanter
langs Naustholmveien fra fergeleiet og forbi det nye lakseslakteriet. Mengde
tungtrafikk fra fergekai til slakteriet og til/fra den planlagte parkeringsplass på
Naustholmen vil øke, og det er viktig at myke trafikanter kan ferdes trygt langs veien. I
gjeldende reguleringsplan for Naustholmen og Vika, er det innregulert gang og
sykkelvei langs hele Naustholmveien som starter ved fergeleiet og slutter i nord
Naustholmen. Gang og sykkelveien vises med rosa farge i figur nedenfor.
Per dagens dato er det bygget gang og sykkelvei som starter omtrent fra punkt der
Naustholmveien svinger av fra Husøya og mot molo til Naustholmen i 90 garders
sving, se rød sirkel i skisse nedenfor. Eksisterende gang og sykkelvei fortsetter over
moloen og inn på Naustholmen.
Det er rekkefølgebestemmelser for etablering av samferdselstiltak (inkludert gang- og
sykkelvei) i gjeldende reguleringsplan, knyttet til tiltak på de nordligste
industriområdene BKB 8 og BKB 9.
§ 9 – Rekkefølgekrav
9.3 Senest samtidig med gjennomføring av nye tiltak (bygninger) innenfor
utbyggingsområdene BKB 8 og BKB 9 skal regulerte off. samferdselstiltak opparbeides
fra ferjeleiet og fram til molo på SAA 5.
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Figur 6. Gang og sykkelvei i gjeldende områderegulering Naustholmen og Vika
Det er ikke planlagt noen tiltak i områder BKB8 eller BKB9 i forbindelse med bygging av
lakseslakteriet, men det er planlagt parkeringsplass for trailere i område BKB6. Når
Lakseslakteriet er bygget og mengde tungtrafikk i fra fergeleiet, til slakteriet øker, er det
viktig at myke trafikanter ikke blir utsatt for økt trafikkfare.
Selv om planlagte gang- og sykkelvei ikke inngår i reguleringsområde for
lakseslakteriet, er det lovhjemmel til å gi rekkefølgebestemmelser for tiltak utenfor
planområde. Plan- og bygningsloven sier:
§12-7 Bestemmelser i reguleringsplan
I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og
hensynssoner om følgende forhold:
()
10. krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at
utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og
samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, sosiale tjenester,
helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig
etablert,
Det kan stilles rekkefølgekrav til infrastrukturtiltak utenfor planområdet, slik som i
denne saken. Etter ordlyden spør loven om det er «nødvendig» å fastsette krav om at
visse tiltak må være tilstrekkelig etablert før en utbygging kan gjennomføres. I dette
ligger et krav om saklig sammenheng mellom reguleringsplanen og tiltaket det settes
rekkefølgekrav om. Ut over dette gir lovteksten lite veiledning. Da adgangen til å stille
rekkefølgekrav ble innført i 1979, ble følgende uttalt på side 3 i Ot.prp. nr. 62 (1978–
1979):
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«Forslaget om at en ved reguleringsplan skal kunne fastlegge rekkefølge og tidsplan for
utbygging skiller seg fra de øvrige reguleringsbestemmelsene ved at det knytter seg til
selve gjennomføringen av planen. Ved en slik bestemmelse søkes den mangel på
sammenheng som i dag ofte eksisterer mellom selve reguleringsplanen og utbygget
område avhjulpet. Det bør derfor påses at de enkelte planelementer gjennomføres, og at
dette skjer i en rekkefølge og størrelsesorden som gjør at vedkommende område
fungerer best mulig på alle trinn i plangjennomføringen. Dette går direkte på planens
funksjonsdyktighet og faglige innhold, og gir de politiske myndigheter mulighet for å
bestemme kravene til et miljø også i selve utbyggingsperioden.»
Kriteriet «i nødvendig utstrekning» er brukt også i andre bestemmelser i lovens plandel.
Med begrepet «i nødvendig utstrekning» i pbl. § 11-10 i lovens kapittel om
kommuneplan, menes at «det kan gis de bestemmelser som det ut fra et
samfunnsmessig synspunkt er et saklig begrunnet behov for å vedta», se Ot.prp. nr. 32
(2007–2008) side 223–224. Det går uttrykkelig fram på side 235 at kriteriet er det
samme i begge bestemmelser.
Saksbehandleren anbefaler at det tas med en rekkefølgebestemmelse i
reguleringsplan Lakseslakteri Lovund med hensikt å sikre at gang- og sykkelvei langs
Naustholmveien er bygget i samsvar med områderegulering Naustholmen og Vika fra
fergekai til punkt der eksisterende gang og sykkelvei starter i starten av molo (punkt
beskrevet ovenfor). Strekning der det er hensiktsmessig å kreve at gang og sykkelvei er
bygget før slakteriet tas i bruk, er omtrentlig markert med rød stiplet linje i figur 6. En
slik reguleringsbestemmelse tar ikke hensyn til hvem som skal stå for bygging av
gang- og sykkelvei, men vil sikre at sikkerhet til de myke trafikantene langs
Naustholmveien er tatt vare på når slakteriet er tatt i bruk og når flere trailere ferdes
langs Naustholmveien. En slik rekkefølgebestemmelse anbefales følgende ordlyd:
«Før nye lakseslakteri tas i bruk, skal gang- og sykkelvei i samsvar med plankart
områderegulering Naustholmen og Vika være bygget fra fergekaia til punkt der
eksisterende gang og sykkelvei til Naustholmen starter».
Denne rekkefølgebestemmelsen for bygging av Gang- og sykkelvei er ikke med i
plandokumentene som kommunen fikk fra tiltakshaver. Mulighet for denne
rekkefølgebestemmelsen ble diskutert i møter som kommunen i planprosessen hadde
med tiltakshaver og plankonsulent, men tiltakshaver/plankonsulent ikke har tatt dette
med i plandokumentene. Selv om denne rekkefølgebestemmelsen ikke er i
plandokumentene, har kommunen mulighet å ta denne rekkefølgebestemmelsen med i
plan før planen legges ut til offentlig høring.
Båttrafikk i havna og bruk av eksisterende industrikai
Nedenfor er det kartskisse fra Kystverkets kartløsning på web – registreringer av
båtferdsel. Det er i 2021 registrert både brønnfartøy, tankskip og stykkgods i 2021.
Hordafor II (Tankskip for animalsk/vegetabilsk olje) og Steinar Olaisen (brønnbåt) er de
som skipene som frekventerer havna mest. I tillegg kommer fritidsbåttrafikk til den
lokale båtforeningen.
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Figur 6. Registrerte båttrafikk
Nova Sea AS bruker dette området for levering av fisk i tillegg til Naustholmsundet.
Dette er grunnet bruk av båt som er for dyp for Naustholmsundet.
Aquarius er en stor bruker av havna og bruker denne til mottak av råvarer og utskiping
av ferdigvarer. De har besøk av store tankskip og andre mindre båter. En utfylling kan
komme i konflikt med dette. Ved en utfylling og ventemerd i sjø vil
manøvreringsarealet være mindre og i hardt vær kan det være at los og/eller båtfører
ikke ta risikoen med å ta seg inn i havna. Siden faren ved å kollidere inn i ventemerd
ved dårlig vær ved avreise fra havna vil være økt. I fremtiden vil det også være naturlig
at større båter kommer inn til området. Det har dermed vært viktig for Nova Sea AS å
få til en dialog som gjør at Aquarius sine interesser blir ivaretatt og at de kan operere
som planlagt. Det er derfor skissert løsninger i fellesskap om kompenserende tiltak om
denne problemstillingen er aktuell og båtene som skal inn på anlegget har økt i
størrelse. Dette ble vurdert i planprosessen og er beskrevet i planbeskrivelsen og i
kommentering av innspill. Se plandokumentene, som følger saksfremlegget som
vedlegg.
Støy
Det legges ikke opp til at lakseslakteriet skal drive med støyende aktivitet. Det vil gjøres
utredninger av støypåvirkning for bebyggelsen i denne fasen. Avbøtende tiltak kan
være å unngå å ha tekniske installasjoner mot bebyggelse.
Massetilførsel
Det vil være behov for å tilføre 200 000 – 320 000 m3 anbrakte masser til området. Det
vurderes å hente masser fra pågående prosjekter på Helgelandskysten eller fra et
åpent brudd på fastlandet og vil bli losset fra båt. Det er dialog med pågående
prosjekter ifb. forprosjektet for å kunne overta overskuddsmasser og dermed sørge for
mindre miljøavtrykk. Det er ikke pr. i dag bestemt konkret hvor masser skal tas i fra.
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Oppsummering
Det innsendte reguleringsforslaget Lakseslakteri Lovund åpner for utfylling av ca 40 da
nytt areal for bygging av industribygg samt etablering av tilhørende anlegg.
Reguleringsforslaget legger til rette for 2 forskjellige hovedalternativ på hvordan
området kan utnyttes. Det er vurdert å enten plassere hovedbygget langs akse sør –
nord (alternativ A) eller øst – vest (alternativ B). I alternativ A planlegges lukkede
ventemerder i sjø øst for hovedbygningen. I alternativ B planlegges ventemerder på
land sør for hovedbygningen. Både hovedbygningen og ventemerder vil plasseres på
steinfyllingen, som i alternativ B planlegges større.
Begge alternativ kan kreve noen tilpasninger for bruk av eksisterende industrikaia i
havneområdet når steinfyllingen er anlagt og ventemerder etablert (alternativ A). Det
kan hende at man på dette tidspunktet ikke har kommet frem til en endelig løsning for
hvordan både bruk av slakteriet, ventemerder og bruk av eksisterende industrikaia
sikres i fremtiden. En slik løsning vil sannsynligvis bli funnet senere i planprosessen.
Partene (tiltakshaver og brukere av industrikaia) er i dialog, og kommunen anbefaler at
reguleringsforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
Planprogrammet ble revidert etter høring slik det fremgår av dokumentet behandling
av innspill (følger som vedlegg). Det reviderte planprogrammet (følger som vedlegg)
foreslås vedtatt i hht plan- og bygningslovens §12-9.
Tiltakshaver har tatt hensyn til innspill som kom til planprogrammet. Gesimshøyde på
industribygningen slakteri er redusert til maks. 13 m over steinfyllingen for
mesteparten av bygningsareal. Det er tillatt med tekniske installasjoner maks. 7 m over
taket på maks. 10% av takflaten.
Gang og sykkelvei
Kommunen anbefaler at det legges til en følgende rekkefølgebestemmelse for
etablering av gang- og sykkelvei fra fergekai til den nye parkeringsplass på
Naustholmen: «Før nye lakseslakteri tas i bruk, skal gang- og sykkelvei i samsvar med
plankart områderegulering Naustholmen og Vika være bygget fra fergekaia til punkt der
eksisterende gang og sykkelvei til Naustholmen starter».
Saksbehandleren anbefaler at forslag til detaljregulering Lakseslakteri Lovund
oppdateres med en rekkefølgebestemmelse som beskrevet ovenfor. Oppdaterte
reguleringsforslag legges ut på offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §12-10.
Saksbehandleren anbefaler at det reviderte planprogram vedtas i hht plan- og
bygningslovens §12-9.
Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:
Tilrettelegging for nytt lakseslakteri på Lovund vil åpne for betydelig økning av
produksjon laks og er viktig for næringsutvikling og sysselsetting. Oppdrettsnæring i
kommunen har stor positiv effekt på økonomi og sysselsetting. Stabil økonomi bidrar
til bolyst, trygghet og trivsel.
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Saken omfattes av følgende av de syv prioriterte resultatatområdene fra Regional plan
for folkehelse i Nordland 2018-2025:
•
Samarbeid
•
Bo- og Nærmiljø
•
Et inkluderende og likeverdig samfunn
•
Barn og ungdom
o
Herunder helsefremmende oppvekstarenaer
•
Voksenlivet
•
Alderdom
Det er positivt at rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelvei fra fergeleie til punkt
der eksisterende gang og sykkelvei starter tas med i plan. Når det er flere trailere som
kjører fra fergeleiet til slakteriet, er det viktig å sikre de myke trafikantene som ferdes
langs veien.
Saken har også noen negative momenter knyttet til landskapspåvirkning, endring av
utsikt for mange fastboende på Lovund og forurensing med lys.
Alt i alt vurderes saken til å ha moderat positiv påvirkning på folkehelse.
Vedlegg:
Utkast reguleringsplankart
Utkast til reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Innspillsbehandling
Reviderte planprogram
Referat fra oppstartsmøte
Utskrift til:
Høringsparter i hht liste
Saksbehandlerens innstilling:
Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak:






Det reviderte planprogrammet vedtas i hht plan- og bygningslovens §12-9.
Vedlagte planforslag suppleres med en følgende rekkefølgebestemmelse:
«Før nye lakseslakteri tas i bruk, skal gang- og sykkelvei i samsvar med plankart
områderegulering Naustholmen og Vika være bygget fra fergekaia til punkt der
eksisterende gang og sykkelvei til Naustholmen starter».
Reguleringsforslag oppdateres med rekkefølgebestemmelsen og legges ut til
offentlig ettersyn i hht plan og bygningslovens §12-10.
Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi
uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker.

Tonnes, 07.06.2021

Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger
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Etatssjefens innstilling:


Saksbehandlers innstilling tiltres.

Tonnes, 08.06.2021

Atle Henriksen, teknisk sjef

Rådmannens innstilling:
Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak:






Det reviderte planprogrammet vedtas i hht plan- og bygningslovens §12-9.
Vedlagte planforslag suppleres med en følgende rekkefølgebestemmelse:
«Før nye lakseslakteri tas i bruk, skal gang- og sykkelvei i samsvar med plankart
områderegulering Naustholmen og Vika være bygget fra fergekaia til punkt der
eksisterende gang og sykkelvei til Naustholmen starter».
Reguleringsforslag oppdateres med rekkefølgebestemmelsen og legges ut til
offentlig ettersyn i hht plan og bygningslovens §12-10.
Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi
uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker.

Lurøy, 9. juni 2021

Karl-Anton Swensen, rådmann

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.06.2021 sak 94/21
Enstemmig vedtak:
Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak:






Det reviderte planprogrammet vedtas i hht plan- og bygningslovens §12-9.
Vedlagte planforslag suppleres med en følgende rekkefølgebestemmelse:
«Før nye lakseslakteri tas i bruk, skal gang- og sykkelvei i samsvar med plankart
områderegulering Naustholmen og Vika være bygget fra fergekaia til punkt der
eksisterende gang og sykkelvei til Naustholmen starter».
Reguleringsforslag oppdateres med rekkefølgebestemmelsen og legges ut til
offentlig ettersyn i hht plan og bygningslovens §12-10.
Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi
uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker.
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