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Forespørsel om konsulentbistand
Detaljregulering av gangveger på Gålå, Sør-Fron kommune
Sør-Fron kommune skal i gang med detaljregulering av gangveger på Gålå for å
etablere sammenhengende og trafikksikre gangveger for turister og hyttefolk.
På grunn av ressursknapphet i adminisstrasjonen er vi avhengige av konsulenthjelp
for å få gjennomført denne planprosessen innen det tidsperspektivet vi har sett for
oss. Vi ønsker oppstart av planarbeidet så fort som mulig.
Vi har sett på eksisterende stier/gangveger og koblet disse sammen med nye lenker
for å få til et sammenhengende gangvegnett. Til sammen er det ca 10 km gangveger
som ønskes regulert. På grunn av planens omfang utløser planarbeidet behov for
planprogram og trolig konsekvensutredning. Se planens utstrekning i vedlagt
kartutsnitt over Gålå, der eksisterende gangveger/stier/skiløyper er markert med sort
linje og nye lenker er markert med rød linje. Det er ønskelig at dette reguleres
sammen i en detaljregulering.
Kan dere gi oss et tilbud på planarbeidet og et tidspunkt når dere kan starte opp?
Bestillingen inneholder:
- Oppstartmøte med kommunen
- Utarbeiding av planprogram med vurdering av KU (Word)
- Utarbeiding av oppstartsvarsel (Word), kommunen sender ut varselet selv
- Komplett planforslag med plankart (SOSI 4.5 og PDF med tegnforklaring),
planbeskrivelse med eventuell KU (Word), planbestemmelser (Word), ROSanalyse (Word)
- Mulighet for utvidet bistand etter høring og offenltig ettersyn
Optimal framdrift i planprosessen:
- Varsel om oppstart med planprogram snarest
- Foreløpig planforslag klart til august og medvirkning/folkemøte på Gålå i løpet
av første halvdel av august (under Peer Gynt-stevnet)
- 1. gangs behandling av planforslaget i september
- Offentlig høring september – oktober
Adresse
Sør-Fron kommune
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron

Telefon
61 29 90 00
Telefax
61 29 90 01

E-post
postmottak@sor-fron.kommune.no
Web
www.sor-fron.kommune.no

Bankkonto
2095.07.72973
Org. nr.
941 827 195

Saksbehandler
Grete Hølmen, arealplanlegger
Dir. telefon
61 29 90 60

-

2. gangs behandling november
Sluttbehandling i november/desember eller nytt offentlig ettersyn.

Ber om tilbakemelding med tilbud og oppstart innen 3. april 2017.

Med hilsen
Grete Hølmen
arealplanlegger
Godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift, iht interne rutiner.

Vedlegg:
Oversikt over eskisterende og ny gangveger på Gålå
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