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Kommentar til tekst tilleggshøring:
Hadde høringsteksten informert om FN16, både om reguleringsplanen for denne, og vedtatt og igangsatt utbygging, kunne
høringsinstansene sett disse saken i sammenheng når høringsinnspill om FN15 skal skrives, og dermed hatt et korrekt
utgangspunkt men også et mye mer nyansert bilde av situasjonen. Vi mener premissene for høringsinnspill blir både
mangelfullt og feilaktig hvis ikke denne vesentlige informasjonen som mangler er medtatt i høringsteksten. Videre ville
informasjon om FN16 forsterket behovet for en befaring av området, som ville presentert med tydelighet kommunens praksis,
presedens i saken og realiteten i situasjonen.

Vi anmoder om at innspillet til rullering av kommuneplanen legges ut på ny høring hvor
nøyaktig og nødvendig informasjon om FN16 fremkommer tydelig av høringsteksten. Slik
teksten nå er sendt ut mener vi grunnlaget for å gi høringsuttalelser er grunnleggende feilaktig
og mangelfullt, og vil sannsynligvis medføre mer restriktive og negative holdning til innspillet
til rullering av kommuneplanen enn det det er grunnlag for. Men uansett vil konsekvensen
være at høringsuttalelser ikke blir basert på de faktiske forhold og den aktuelle situasjon.
Vi er usikre på hvordan vi skal oppfatte manglende informasjon om regulering av FN16
i teksten i tilleggshøringen for FN15, og ber om et gjennomgangsmøte med
administrasjonen/representanter for politisk ledelse så raskt som mulig om hva som skal
gjøres med dette. Er det nok en gang snakk om en inkurie?
Hører fra dere om dette!
Med vennlig hilsen
Øivind Lunde
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