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Offenlig ettersyn - Regional plan for Vefsna
Fylkesrådet vedtok i sak 262/13 å legge Regional plan for Vefsna til offentlig ettersyn i medhold av
plan og bygningslovens § 8-3.
Høringsperioden er fram til 16. februar 2014.
Planen er en regional plan utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 8. Regionale
planer skal iht. pbl § 8-2 legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet i regionen.
Planforslaget består av fire deler:
Del I - Planbeskrivelse med konsekvensutredning og vurdering iht naturmangfoldloven kap II
Del II - Plankart
Del III - Retningslinjer og bestemmelser
Del IV - Handlingsprogram
Høringspartene gjøres oppmerksomme på at planforslaget blant annet omfatter en juridisk bindende
Regional planbestemmelse for uttak av sand og grus i Vefsna, jf. pbl § 8-5.
Alle plandokumenter kan lastes ned på: www.nfk.no/vefsna.
Det åpnes for at alle kan komme med innspill og merknader til alle deler av planforslaget.
Imidlertid bes høringspartene spesielt legge vekt på om:
- planforslaget i tilstrekkelig grad har etablert et balansert grunnlag for en utvikling som ikke
vil skade verneverdiene i området,
-

handlingsprogrammet mangler tiltak,

-

konsekvensutredningen og vurderingen i forhold til naturmangfoldloven gir et godt nok
beslutningsgrunnlag for vedtak.

Dersom statlige organ, eller kommuner som blir direkte berørt av planen, har vesentlige
innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, gjør fylkeskommunen oppmerksom på at dette
må fremmes i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget jf. pbl § 8-4.
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Etter høringsperioden av planforslaget vil innspillene bli vurdert. Eventuelle endringer vil bli
innarbeidet i planforslag før det går til politisk behandling og vedtak i Fylkestinget i Nordland.
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
plan- og miljøleder Dag Bastholm, tlf 75 65 05 96, e-post: db@nfk.no
rådgiver Håkon Roald, tlf 75 11 13 17, e-post: hakon.roald@nfk.no)

Med vennlig hilsen

Dag Bastholm
plan- og miljøleder
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