KUNNGJØRINGER
HØRING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018 - 2030
Forslag til ny samfunnsdel av kommuneplanen for Kristiansund lagt ut til offentlig ettersyn.
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Her fastsettes mål, retning
og strategier for kommunens utvikling framover.
Planforslaget legges nå ut på høring. Det vil bli invitert til åpent møte om planforslaget. Planen
skal vedtas i bystyret 3. oktober, og gir føringer for handlingsprogram og budsjett for 2018 og
årene framover.
Planforslaget kan leses på kristiansund.no, søkeord: kommuneplanens samfunnsdel.
Merknader og innspill sendes Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund, eller
postmottak@kristiansund.kommune.no merket med Kommuneplanens samfunnsdel
Høringsfrist: 7. september.
PARKERINGSPOLITISK PLAN FOR KRISTIANSUND – HØRINGSFORSLAG
Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok i møte 15.06.17 i sak 17/9 at høringsforslag
til Parkeringspolitisk plan skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Planen er utarbeidet som temaplan, og legges til grunn for den overordnede og langsiktige
utviklingen av parkeringsregulering i hovedsak for Kristiansund sentrum frem mot 2025.
Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunalteknikk (Hagelin), brannstasjonen,
servicekontoret, biblioteket og på kommunens nettside: www.kristiansund.kommune.no.
Frist for tilbakemelding: Fredag 11. august 2017.
Alle oppfordres til å komme med gode innspill og forslag, ris og ros.
Innspillene sendes til Kristiansund kommune v/Kommunalteknikk, Hagelinveien 17, 6511
Kristiansund N. eller på mail: postmottak@kristiansund.kommune.no merket med parkeringspolitisk plan.
DETALJREGULERING FOR PARK OG BARNEHAGE I KARIHOLA (R-289)
Bystyret vedtok i møte 20. juni 2017 detaljregulering for park og barnehage i Karihola (sak
17/51). Hensikten med planen er å bygge ny barnehage i Karihola med plass til inntil 168
barn, og samtidig ruste opp parkområdet som grenser til barnehagen. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks
bindende for framtidig arealbruk i området.
Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig på kommunens internettside: www.kristiansund.kommune.no under
«Plan, bygg og eiendom» - «Kunngjøringer», og hos plan- og byggesaksenheten (Øvre Enggate 8). Berørte parter får tilsendt varsel.
Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages
til Fylkesmannen. Klagen må være grunngitt og sendes: byggesak@kristiansund.kommune.no
eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund N, innen
15. juli 2017.

TIDLIGSTEMMING TIL STORTINGSVALGET
Du kan stemme fra 1. juli til og med 9. august dersom
du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære
forhåndsstemmegivningen (fra 10. august) og heller ikke
på valgdagene.
Tidligstemmegivningen foregår på Kristiansund servicekontor, Langveien 19 fra kl. 9.00
til kl. 15.00.
Husk å ta med legitimasjon!

Trykker du
når du er på facebooksiden til
Kristiansund kommune, får du nyheter fra
kommunen automatisk på veggen din.

