RANA KOMMUNE
Miljø-, plan- og ressursutvalget vedtok i møte
den 21.06.2018 (sak 42/18) å legge følgende
plan ut på høring og offentlig ettersyn:

Plan 2169 Detaljregulering for Fageråsen hoppanlegg

Det reguleres for utvidelse av dagens hoppanlegg i
Fageråsen med fire nye bakker med størrelser fra K10 til
K70. I tillegg skal eksisterende K90-bakke oppgraderes til
dagens standard.
Planmaterialet er lagt ut på Servicetorget, Rana bibliotek og på
Rana kommunes hjemmeside/høringer.
Merknader må sendes skriftlig til Rana kommune
pr. post eller e-post innen den 17. august 2018.

Ta gjerne kontakt med plankontoret ved eventuelle
spørsmål.

Følgende planer ble vedtatt av
kommunestyret 19.06.2018:

Plan 2175 Detaljregulering for Skolegata 14, 16 og
18.

Planen åpner for bygging av rekkehus i inntil tre etasjer og
med inntil seks boenheter, samt tilhørende felles lekeplass,
felles parkering og felles garasjebygg.

Plan 2165 Detaljregulering for
Fridtjof Nansens gate 10, 12 og Kirkegata 7.

Planen har kombinert formål
«bolig/forretning/tjenesteyting». Første etasje skal nyttes
til forretning. Det tillates inntil 50 boenheter i planområdet.
Høydebestemmelsene gir rom for inntil seks etasjer i
Fridtjof Nansens gate 10 og Kirkegata 7, og de øverste
etasjene skal være tilbaketrukket fra gatelinje.
Kjøreadkomst til gatetun/gårdsrom skal være fra Nordahl
Griegs gate.
Plan 2174 Detaljregulering for
Torg nedre Nordlandsveien

Planen legger til rette for å etablere et bilfritt område i
nedre del av Nordlandsveien og i deler av Skolegata hvor
det kan etableres uterom som innbyr til opphold, aktivitet
og lek, økt innslag av vegetasjon og trygg/ god ferdsel for
gående og syklende.
Plan 3077 Områderegulering for Gruben
bydelssentrum

Områdereguleringsplanen for Gruben bydelssentrum har
fastsatt plassering av bygninger, tjenester og tilbud. Planen
legger dermed til rette for å kunne utvikle Gruben sentrum
til å bli et attraktivt, innbydende og levende bydelssentrum
på tvers av generasjoner og nasjonaliteter. Hovedfokus i
denne runden har vært å fastsette plassering av en ny
barneskole og et allaktivitetshus/hall, samt en
hensiktsmessig bilatkomst og intern logistikk knyttet til
disse to funksjonene.
Alle plandokumentene er tilgjengelig på kommunenes
hjemmesider. Kommunestyrets vedtak kan påklages etter
forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er
klageinstans. Klage sendes til Rana kommune v/ Utvalg for
miljø, plan og ressurs, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller
til postmottak@rana.kommune.no
Klagefrist er 13. juli 2018

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning (pbl.
Kap. 15) må være framsatt skriftlig og levert
kommunen innen tre år fra denne kunngjøring.

til tjeneste...

Åpningstid Servicetorg: mandag 09.00 - 15.00 og
tirsdag - fredag 08.00 - 15.00
Tlf. +47 75 14 50 00 postmottak@rana.kommune.no
Se også www.rana.kommune.no
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