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MELDING OM POLITISK VEDTAK - REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL 2023 - 2035
VARSEL OM OPPSTART OG UTLEGGELSE AV PLANPROGRAM TIL
OFFENTLIG ETTERSYN
Fra møtet i Formannskapet den 13.01.2022, sak nr.: 1/22.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Forslag til planprogram for revidering av Folldal kommunes samfunnsdel legges ut for
offentlig ettersyn i perioden 14.01.2022 – 28.02.2022.
Det varsles om planoppstart for revidering av Folldal kommunes samfunnsdel via følgende
kanaler:
 Regionale myndigheter, nabokommuner, interesseorganisasjoner og lag som er spesielt
berørt varsles direkte. Se oversikt øverst i saksframlegget.
 Kunngjøring i Arbeidets Rett (avis som er mest lest i kommunen)
 Folldal kommunes hjemmeside og Facebook-side.
 Oppslag på kommunens plakattavler/digitale tavler
 Papireksemplarer i kommunens servicetorg og bibliotek

Klageadgang:
Du har rett til å klage på vedtaket som du har fått melding om.
Klagefristen er 3 uker fra du mottok melding om vedtaket. Dersom du klager for sent, kan vi
se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen.
I klagen må det presiseres hvilket vedtak det klages over, hva som er årsaken til klagen og
hvilke endringer som du ønsker. Det bør også opplyses om eventuelle andre forhold som kan
ha betydning for klagen. Klagen må undertegnes.
Postadresse

Besøksadresse

2580 FOLLDAL

Gruvvegen 7
62 49 10 00
E-post: postmottak@folldal.kommune.no

Telefon

Org.nr: NO 939885684
Bankgiro: 1895.07.00072

Folldal kommune
Klagen skal sendes til Folldal kommune. Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil
saken bli oversendt til klageinstans for endelig avgjørelse.
Du har anledning til å se dokumentene i saken. Du må i tilfelle ta kontakt med oss. Vi vil også
kunne gi nærmere opplysninger om framgangsmåten ved klagebehandlingen.

Med hilsen
Synnøve Kjønsberg
saksbehandler plan/geodata
Dette er et elektronisk godkjent dokument og sendes ut uten signatur.
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