Nesseby kommunes kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032– høring og offentlig
ettersyn av planforslag samt medvirkning i lokalsamfunnet
Høring og offentlig ettersyn
Nesseby kommune utarbeider kommuneplanens samfunnsdel i medhold av Lov om Planlegging og
byggesaksbehandling. Kapittel 5 i loven stiller krav om medvirkning og offentlig høring.
Kommunestyret vedtok 15. juni 2021 å legge ut vedlagte planforslag på offentlig høring. Frist til å
avgi uttalelse er satt til fredag 3. september 2021.
Både offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner og enkeltinnbyggere inviteres til å delta i
høringen. Merknader og innspill til planforslaget må framsendes postmottak@nesseby.kommune.no.
Det er også mulig å benytte postadresse Nesseby kommune, Rådhus, 9840 Varangerbotn.
Høringsinnspill vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten. Høringsinnspill som framsendes feil adresse
eller etter fristen, kan ikke påregnes å bli behandlet.
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel, kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel er tilgjengelig på www.nesseby.kommune.no. Det er også tre
fagutredninger om (1) FNs bærekraftsmål, (2) klimautviklingen og nyskapingen (3) Šillju. Šillju er et
innovativt, sjøsamisk tun-prosjekt med flere formål innen utdanning, næring, kultur med videre.
Utredningene var fastsatt i planprogrammet.
Medvirkning i lokalsamfunnet – hensyn til Covid-19
Nesseby kommune ønsker at næringslivet, lokale interesseorganisasjoner og den enkelte innbygger
skal uttale seg om samfunnsdelen. Covid-19 pandemien har i to omganger forsinket medvirkningen
fordi vanlige møter ikke har vært mulige å gjennomføre. Vi legger nå til rette for medvirkningsmøter i
perioden juni-september, innenfor rådende smittevernhensyn. Hensynet til de yngste og de eldste
innbyggerne gjør at vi ønsker å arrangere fysiske møter framfor digitale møter. Invitasjoner til
medvirkning legges ut på www.nesseby.kommune.no.
Arbeidet med samfunnsdelen er ikke ferdig før en tilfredsstillende medvirkning i lokalsamfunnet er
gjennomført. Det er fullt mulig å både avgi skriftlig høringsuttalelse og i tillegg delta i lokale møter.
Dokumenter
Grunnlagsdokumenter finnes på www.nesseby.kommune.no.
Kontaktperson er administrasjonssjef Olaf Trosten telefon 40440611.
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Administrasjonssjef

Adresseliste:
Høringsbrev
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Troms og Finnmark fylkeskommune
Vadsø kommune
Tana kommune
Vardø kommune
Sør-Varanger kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Reinbeitedistrikt 6
Statens vegvesen
Boreal Buss AS
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Direktoratet for Mineralforvaltning og Bergmesteren for Svalbard
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Forsvarssektoren v/Forsvarsbygg
Varangerkraft AS
Sametinget
Finnmark politidistrikt
Hovedredningssentralen
Øst-Finnmarkrådet
Varanger Samiske Museum
Husbanken
Finnmark friluftsråd
Statens kartverk
Statsbygg
Statnett
Øst-Finnmark Avfallsselskap AS
Bispedømmerådet
Nesseby Kirkelig Fellesråd
Møteinnkalling
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Offentlig kunngjøring
Næringslivet

Lag og foreninger
Innbyggere

