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2.3 Informasjon og medvirkning

2.3 Informasjon og medvirkning

Plan- og bygningsloven (§ 4-1 og § 5-1) setter krav til
medvirkning i planprosessen. Også i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger (§ 6) skal planprogrammet inneholde en
beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt.

Plan- og bygningsloven (§ 4-1 og § 5-1) setter krav til
medvirkning i planprosessen. Også i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger (§ 6) skal planprogrammet inneholde en
beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt.

Planprogrammet skal sendes på høring til berørte parter,
offentlige myndigheter, organisasjoner, vel, grunneiere og naboer
sammen med varsel om oppstart av planarbeid.

Planprogrammet skal sendes på høring til berørte parter,
offentlige myndigheter, organisasjoner, vel, grunneiere og naboer
sammen med varsel om oppstart av planarbeid. Planarbeidet vil
bli tatt opp i regionalt planforum for å innhente viktige innspill
fra aktuelle myndigheter før planen finner sin endelige form.

Ved oppstart av selve planarbeidet og høring av planarbeidet vil
det bli invitert til et medvirkningsmøte.
I høringsperioden for planforslaget vil det avholdes et åpent
høringsmøte. Høring av planprogram og planforslag vil i tillegg
til varsling pr. brev, bli annonsert i Budstikka, Aftenposten og på
Bærum kommunes nettside. Offentlige dokumenter vil være
tilgjengelige på kommunens nettside.

I høringsperioden for planforslaget vil det avholdes et åpent
høringsmøte. Høring av planforslag vil i tillegg til varsling pr.
brev, bli annonsert i Budstikka, Aftenposten og på Bærum
kommunes nettside. Offentlige dokumenter vil være tilgjengelige
på kommunens nettside.

Utdrag av e-post fra Grethe K. Løvald,
Regulering, Bærum kommune
Dato: 28.05.2018
Jeg må også få tilføye at punktet om medvirkning ved oppstart av selve
planarbeidet (som egentlig startet da vi begynte på planprogrammet…),
absolutt ikke er tatt ut av det vedtatte planprogrammet, det står fortsatt
under punkt 2.3.

