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Planprosessen – forslagsstillers utarbeidelse
• Er regulert av Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
• Private kan komme med planforslag – kommunen behandler og vedtar

- med omtanke for ditt prosjekt

Forarbeid

• Kartlegging
• Havneforhold
• Grunnforhold 
• Eiendommer 

Planinitiativ

• Sendt 
02.07.2022

• Revisjoner jf. 
kommunens 
tilbakemeldin
ger

Oppstart-
møte

• 12.08.2022 
på Oppeid

Plan-
program

• Forslag!
• Sendt til 

høring 
samtidig med 
varsel 
planstart

• Revideres før 
fastsettelse

Grunneier-
møte

• Direkte 
berørte 
boliger 
innenfor 
planområdet 
før offisiell 
varsling om 
oppstart

Varsle 
oppstart

• Grunneiere 
og naboer 
varslet 
digitalt via 
altinn
05.09.2022

• Høringsinstan
ser og 
interesseorg.  
varslet via 
epost 
05.09.2022

• Annonse i 
Avisa 
Nordland 
07.09.2022

• Kunngjort på 
unicotec.no 
05.09.2022

Motta innspill

• Informasjons
møte

• Kom med 
innspill nå i 
startfasen!

• Alle kan bidra 
med nyttig 
lokalkunnska
p

• Alle innspill 
gjengis og 
vurderes i 
plandokumen
t

• Frist 
17.10.2022

Fastsette 
planprogram

• 02.11.20222
• Plan og 

ressursutvalg, 
fast utvalg for 
plansaker

Utarbeidelse plan

• Arbeidsmøter
• Undersøkelser

• Kulturminner
• Grunnforhold

• Utredninger
• Konsekvensutredning
• ROS-analyse
• Støy
• Trafikkberegninger
• Osv – se planprogram 

side 25-27
• Plankart, -

bestemmelser og -
beskrivelse

Levere 
forslag

• Mars 2023?
• Overleverings

møte



Planprosessen – kommunens behandling
• Er regulert av Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter, 

Forvaltningsloven, Offentleglova m.fl.
• Private kan komme med planforslag – kommunen behandler og vedtar

- med omtanke for ditt prosjekt

Motta 
planforslag

• Mars 2023?
• Kontrollere
• Vurdere og 

eventuelt 
utarbeide 
alternativer

• Saksfremlegg til 
politisk utvalg

1. Gangs 
behandling

• Mai 2023?
• Dersom vedtak 

om utlegging til 
høring og 
offentlig 
ettersyn 
fortsetter 
prosessen

Høring
6 uker

• Offentlig 
ettersyn 

• Åpent møte
• Brev til 

grunneiere og 
myndigheter

• Annonse i Avisa 
Nordland

• Kunngjøres på 
www.hamaroy.k
ommune.no

Bearbeide plan

• Juli 2023?
• Kommunen kan 

fremme 
alternative 
forslag og gjøre 
endringer 

• Innspillsmøte
med 
forslagsstiller

• Revisjoner

2. Gangs 
behandling

• August 2023?

Vedtak

• Kommunestyret 
august 2023?

Kunngjøring

http://www.andoy.kommune.no/


Varsel om 
oppstart

Informasjon og 
dokumenter er tilgjengelig 
på plankonsulentens 
nettside: 
https://www.unicotec.no/
kunngjoringer.html

https://www.unicotec.no/kunngjoringer.html


- med omtanke for ditt prosjekt

Plangrense og influensområde
• Cirka 258 dekar

• Utvidet med areal 
ved dypvannskai før 
varsling oppstart

• Influensområde: det 
arealet som også 
utenfor plangrensa 
berøres av 
planforslaget. For 
eksempel redusert 
trafikk på vei, 
endring av utsikt, 
endring i støy…



- med omtanke for ditt prosjekt

Gjeldende plan er 
planID 18501987001, 
Kommunedelplan for Drag, 
Helland – ikrafttredelsesdato 
08.01.1987 

Tilgjengelig her: 
https://kommunekart.com/

Her er sorte linjer formålsgrenser i 
vår foreløpig skisse for ny plan

(for å vise 

Gjeldende plan

https://kommunekart.com/


Planlagt innhold
NB! Kun grov skisse!!



Kartskisse



Kartskisse



- med omtanke for ditt unike prosjekt
unicotec

Spørsmål?

Informasjon her:
www.unicotec.no meny KUNNGJØRINGER

Send innspill til post@unicotec.no

http://www.unicotec.no/
mailto:post@unicotec.no
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