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Ny høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for 
Brønnøy kommune 
 
Det første reviderte forslaget til Kommuneplanens arealdel for Brønnøy kommune (2018-
2029) lå til høring og offentlig ettersyn i perioden 24.4.-18.6.2018. Planforslaget ble møtt med 
flere innsigelser. I tiden etterpå har det vært arbeidet med å få til å løse disse, gjennom 
dialogmøter med flere av innsigelsesmyndighetene og drøftinger med planarbeidets 
styringsgruppe. Kommunens arbeidsgruppe for kommuneplanarbeidet har deretter jobbet med 
et planforslag som kan komme innsigelsene helt og/eller delvis i møte. 

Brønnøy kommune ønsker å komme i mål med et planvedtak i inneværende 
kommunestyreperiode. Planutvalget behandlet den 26. juni 2019 (sak 39/19) et revidert 
forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030. Det ble vedtatt å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn og på høring med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14, med de 
endringer som går fram av vedtak og saksframlegg. Det kommunen i første rekke ønsker å 
finne ut av i høringen, er om de endringer som er gjort kan bidra til at innsigelsene kan 
trekkes. Endringer i teksten fra forrige høring er for oversiktens skyld vist med rød skrift (med 
unntak av enkelte årstall 2019-2030 som kan stå med svart). 

Det er foretatt noen mindre rettelser i planmaterialet etter planutvalgets vedtak som først og 
fremst bidrar til å tydeliggjøre planinnholdet. Dette omfatter enkelte utskiftede kart i KU-
rapporten for de områder hvor det har vært arealendringer, og retting av oppgitte arealtall der 
det er oppdaget feil (det tas forbehold om at feil fortsatt kan forekomme).  

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2030 består av følgende dokumenter: 

Juridisk bindende dokumenter: 
• Kommuneplanens arealdel 2019-2030 – plankart (indre og ytre del) 
• Kommuneplanens arealdel 2019-2030 – bestemmelser og retningslinjer med hjemmel 

i plan- og bygningslovens § 11-7 siste ledd. Retningslinjer er ikke juridisk bindende. 



De kan ikke benyttes som direkte hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men skal 
være orienterende og førende for videre planlegging, forvaltning og saksbehandling. 
 

Andre dokumenter: 
• Kommuneplanens arealdel 2019-2030 – planbeskrivelse 
• Kommuneplanens arealdel 2018-2029 – risiko- og sårbarhetsanalyse (uendret siden 

høringen i 2018) 
• Kommuneplanens arealdel 2019-2030 – konsekvensutredninger av innspill til nye 

utbyggingsområder 
• Kommuneplanens arealdel 2019-2030 – Temakart Akvakultur 
• Oppsummering av/kommentarer til uttalelser innkommet ved høring og offentlig 

ettersyn i 2018: 
o Fra myndigheter med innsigelsesmakt 
o Fra utvalg, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner 

 
Plandokumentene og melding om vedtak er lagt ved denne forsendelsen. Alle dokumentene 
vil i høringsperioden også være tilgjengelige på kommunens hjemmeside: 
http://www.bronnoy.kommune.no/tjenester/planer-og-horinger/horinger-og-
kunngjoringer/offentlig-ettersyn-og-pagaende-horinger/. 
 
Der finnes også kobling til relevante temakart som er utarbeidet tidligere. Melding om 
vedtaket vil også bli sendt direkte til organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som har gitt 
uttalelse til planarbeidet eller innspill i tidligere faser. 
 
Kommunens størrelse gjør det fortsatt umulig for oss å presentere hele kommunen i anbefalt 
målestokk 1:50.000, og plankartet er som tidligere delt i en indre og en ytre del. Det sjøarealet 
som ikke kommer med i ytre del, er en del av FFFANF1-området.  
Sosi-fil vil bli sendt over til Nordlandsatlas snarest mulig. 

Eventuelle merknader og uttalelser til planforslaget sendes til Brønnøy kommune per epost: 
postmottak@bronnoy.kommune.no eller per brev til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 
Brønnøysund innen 19. august 2019. 

 
 
Med hilsen 
 
Gunvald Eilertsen  Lill-Anita Horn 
plansjef  rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Vedlegg: 
1 Melding om vedtak - Ny høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2019-

2030 for Brønnøy kommune 
2 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune - Plankart ytre Brønnøy 
3 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune - Plankart indre Brønnøy 
4 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune - Planbestemmelser og 

retningslinjer 
5 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune  - Planbeskrivelse 
6 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune - Risiko- og 

sårbarhetsanalyse (pr. 2018) 
7 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune - Konsekvensutredning av 

innspill til nye utbyggingsområder (KU) 
8 Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune - Temakart Akvakultur 
9 Høring og offentlig ettersyn i 2018 - Myndighetenes uttalelser og innsigelser oppsummert 

og kommentert 
10 Høring og offentlig ettersyn i 2018 - Uttalelser og innspill fra utvalg, organisasjoner, 

bedrifter og privatpersoner oppsummert og kommentert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


