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Plan 3049 Bygnes hageby - Oversendelse av merknader ved offentlig ettersyn
Vi viser til Detaljregulering med navn Bygnes hageby og planident 3049. Høringsperioden er utløpt. Det er
mottatt merknader, og merknadene er vedlagt. Det er i alt kommet inn 6 merknader, derav 4 fra offentlige
myndigheter og 2 fra private. Dersom det kommer flere merknader i ettertid (via posten), vil disse bli
ettersendt.

Send inn tilbakemelding
Vi ber forslagsstiller ved fagkyndig kommentere innkomne uttalelser og merknader. Vi ber om skriftlige
kommentarer i vedlagte «Merknadsvurdering»-dokumentet, dersom dere har kommentarer til innspillene.
Disse kommentarene vil bli en del av saksfremlegget til politisk behandling.
Vi legger ved siste versjon av Planbestemmelser og Planbeskrivelse i word-format. Endringer som dere
foreslår/ønsker å gjøre basert på merknadene, kan gjøres direkte i disse dokumentene (merk både endringer
og ny tekst med rød skrift. Skrift som går ut skal være i rød skrift med overstrek).
Når kommunen mottar merknadsvurdering fra dere, vil vi gå gjennom merknadene inklusiv deres
merknadsvurdering. Vi ber spesielt at dere avklarer i deres merknadsvurdering vurdering av og ev. løsninger på
tinglyste avtaler og eller uoverensstemmelser omkring disse.
Dersom dere ønsker et møte med oss for å diskutere merknadene, er dere velkommen til å be om dette.
Vi ber om at få tilsendt merknadsvurdering innen 3 uker. Hvis behov for lenger tid, ber vi dere ta kontakt.

Med hilsen
Aage Steen Holm
saksbehandler
Dokumentet er godkjent elektronisk.
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