Samråd om ny översiktsplan för Sotenäs kommun
Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som är på samråd under
tiden 29 juni till den 30 september 2021. Under samrådet har du möjlighet att ta del av
förslaget och lämna dina synpunkter.
Digital översiktsplan
Den nya översiktsplanen är digital och består av kartor och texter. Du hittar den digitala
översiktsplanen via kommunens hemsida www.sotenas.se/oversiktsplan2022. I den
digitala plattformen finns information om hur du bäst tar del av förslaget och du kan
även lämna dina synpunkter digitalt.
Fler sätt att del av information
Utskrivbar handling

Förutom att ta del av förslaget i den digitala plattformen kommer det att finnas en
tillgänglighetsanpassad handling i pdf- format. Denna handling är även utskrivbar.
Ta del av handling på plats

I kommunhuset i Kungshamn finns möjlighet att bläddra i en pappersversion av
översiktsplanen. Vid intresse kan även handlingar lämnas ut eller skickas via post.
Möten

Information om möjlighet att anordna samrådsmöten kommer att finnas tillgängligt på
kommunens hemsida från och med den 17 augusti med hänsyn till den pågående
pandemin. Om det är möjligt kommer fysiska möten att anordnas på plats under
september månad. Är detta inte möjligt kommer telefontid och digitala
mötesmöjligheter finnas, även detta under september månad.
Har du frågor om hur du kan ta del av förslaget?

Om du har frågor angående översiktsplanen är du välkommen att mejla till
mbk@sotenas.se eller ringa kommunens växel 0523-66 40 00.
Lämna synpunkter

Du är välkommen med dina synpunkter senast den 30 september 2021.
•

Direkt i den digitala plattformen

•

Via e-post till: mbk@sotenas.se. Ange i ämnesraden ”synpunkter översiktsplan”

•

Med post till: Sotenäs kommun, Samhällsbyggnad, 456 80 Kungshamn. Märk
kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”
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