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Revisjon av kommunedelplan for Skei

• Varsel om oppstart

• Høring av planprogram

• Innspill til planarbeidet

Hva er et planprogram?
Forslag til program for planarbeidet skal i nødvendig grad klargjøre:

• Forhold som en tar sikte på å belyse i planforslaget med konsekvensutredninger

• Hvilke alternativer som skal vurderes
• Behovet for nødvendige utredninger

• Informasjon- og medvirkning, herunder særlige tiltak ovenfor spesielt berørte 
grupper.



Hva bør Ungdomsrådet/ungdom fokusere på i 
planprogrammet? 
Forslag:

• Kapittel 4: Utredningstemaer
• Kapittel 4.9 Friluftsliv og nærmiljø, samt barn og unges interesser

Noe som mangler i grunnlaget for utredninger?

• (Kapittel 5: Framdrift)

• Kapittel 6: Informasjon og medvirkning

F.eks. Forslag til mer eller andre medvirkningsmetoder

Forslag til temamøter/«workshops»

Utsatt høringsfrist på planprogrammet slik at dere kan forme uttalelsen i 
aprilmøtet?



Innspill til planarbeidet

• Tenke overordnet arealforvaltning dvs områder eller løyper, veger 

- Ikke detaljer, det kommer i reguleringsplaner seinere 

• Innspill må fremmes innen 9. april



Reguleringsplan for Holsbakkan 1-6, Follebu

• Forholdet til Kornhaug er nå avklart

• Medvirkningsmøte med fokus på barn/ unges interesser - herunder 
trafikksikkerhet

• Møtet blir på Teams onsdag 10. mars - invitasjon blir sendt på e-post.

• Tekst og skisser/tegninger blir sendt ut til deltagerne før møtet.

• Forslag til hvem som bør være med?

• Forslag til tema som skal vektlegges – hva tenker dere er viktig å 
drøfte i møtet?





Tidsbegrenset høring – Myra og Engjom

• Barn og unges interesser i planleggingen er utredet litt nærmere for 
område Myra (N06) og Engjom (N07) i forslag til kommuneplanens 
arealdel.

• For å gi ekstra fokus til disse to områdene og belyse forventet virkning 
av at disse områdene privatiseres - og dermed ikke blir tilgjengelig 
som nærmiljø/leke-/møteplass – legges utredningene ut til 
tidsbegrenset høring.

• Frist for merknader: 12.mars 2021.



Myra



Engjom


