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Rådmannens innstilling:
Til annen gangs høring av kommunedelplan Slitu-Momarken føyes følgende punkt til lista
over tema som er gjenstand for høring
2y. I plankartet endres kartsignaturen i feltene N5 og N6 til næring, og i
tegnforklaringen endres det til Næringsvirksomhet/handel med plasskrevende varer.
Saksutredning:
Det vises til politisk behandling av kommunedelplan Slitu-Momarken 2. gangs behandling,
formannskapsak nr 7/14. Denne saken sendes ut til formannskap og deretter til
kommunestyret for at alle formaliteter skal være riktige og på plass. Dette er gjort for å
korrigere for en feil ved at det korrigerte punktet ikke har blitt med i de respektive
protokollene og sånn sett ikke har vært behandlet i de organ som kreves.
I tolvte time ble det oppdaget en feil i plankartet som ble sendt med som tillegg 2x til
rådmannens innstilling (Vedlegg sak 7-14 Tillegg til saksframlegg). I plankartet er
næringsområdene rett øst og rett sør for Morenen (N5 og N6) inntegnet med en skravur
som ikke er juridisk riktig. Det foreslås derfor at kartsignaturen i feltene N5 og N6 endres til
næring, og i tegnforklaringen endres det til Næringsvirksomhet/handel med plasskrevende
varer. I kartet som ble sendt med til sak 7/14 er dette inntegnet riktig.
Tilleggsinnstilling 2x ble behandlet av teknikk- og naturutvalget og enstemmig vedtatt. Ved
en feil har dette ikke blitt med i innstillingen fra teknikk- og naturutvalget til formannskapet
og kommunestyret. Punktet sendes derfor ut som egen sak til formannskap og
kommunestyre. (Punktet for nå betegnelsen 2y).
Vurdering:
Områdene N5 og N6 er tiltenkt handel med plasskrevende varer. Endringen i farge på kartet
til næring/handel med plasskrevende varer er ikke ment å skulle forandre på dette.
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