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Høringsbrev - Planprogram og innspillveileder for kommuneplanens 
arealdel 2024-2034, Selbu kommune 

Jf. plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 sender Selbu kommune planprogram med 
langsiktig arealstrategi for kommuneplanens arealdel (KPA) 2024-2034, med innspillveileder- 
og skjema, på høring og offentlig ettersyn. 
 
Dette er første ledd i prosessen for revideringen av Selbus KPA, og varsel om oppstart av 
planarbeidet. Planprogrammet skal avklare rammer, utfordringer og mål for det videre 
planarbeidet. Kommunen har utarbeidet en innspillveileder slik at de som ønsker å komme med 
innspill som angår omdisponering av arealformål til revideringen av KPA skal kunne lese om hva 
de mest brukte formålene i KPA inneholder. Hensikten med veilederen og innspillskjemaet er at 
de innspillene som blir innsendt skal være så konkrete som mulig, og inneholde informasjonen 
kommunen trenger for videre arbeid med planen. 
 
Høringsuttalelser og innspill 
Frist for å komme med høringsuttalelse til planprogrammet er 01.10.2021. 
 
Frist for å komme med innspill som angår omdisponering av arealformål i ny KPA er 
19.12.2021 
 
For å sende innspill som angår omdisponering av arealformål ber vi deg benytte elektronisk 
skjema på kommunens hjemmeside, fylle ut vedlagt skjema på de siste sidene i 
innspillveilederen, eller ta kontakt med kommunens arealplanlegger for å avtale møte eller for 
eventuelle spørsmål angående utfyllingen av skjemaet (se kontaktinformasjon under). 
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Selbu kommune ønsker relevante høringsuttalelser til planprogrammet. Uttalelser sendes til 
postmottak@selbu.kommune.no, eller med brev til Selbu kommune, avdeling Plan, areal og 
teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu. 
 
Med hilsen 
 
Johanna Marie Lien 
Areal- og kommuneplanlegger 
E-post: johlie@selbu.kommune.no 
Tlf: 95073348 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg: 
Høringsversjon - Planprogram KPA 2024-2034, Selbu kommune 
Høringsversjon - Innspillveileder og innspillskjema KPA 2024-2034, Selbu kommune 
Behandling av planprogram og innspillveileder for kommuneplanens arealdel 2024-2034 

 
 
 
 

 

mailto:postmottak@selbu.kommune.no
mailto:johlie@selbu.kommune.no

