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Undertegnede representerer Jostein Wilmann og Gnr 137 og Bnr 1 i Skaun kommune.
 
Det har i løpet av 2020 og i år vært noe dialog med saksbehandlere i kommunen vedrørende planer/ønsker om utbygging av
en del av Wilmanns eksisterende eiendom. Det har hovedsakelig vært Jostein Wilmanns sønn Frederik Wilmann som har hatt
denne kontakten. Det har vært dialog om å komme med innspill om utbygging av et område som i dag er NLF. Dermed at dette
blir omsøkt/tillatt for boligformål. Området er på ca. 150 mål. Området/parsellen som er tenkt utbygd er konkret avmerket i
vedlagte bildefil.
 
Det ønskes med dette å melde inn (innspill) av området påtenkt for fremtidig boligutvikling, slik at dette vurderes inntatt i
den førstkommende revidering av kommuneplanen. Jeg har forstått at det vil utarbeides ny/revidert plan i løpet av høsten
2021 og at du er rett kontaktperson for å motta innspill.
 
Det arbeides for tiden aktivt med å inngå avtale med seriøs profesjonell utbygger for området.
 
Det er noe uklart om det er satt noen konkrete frister for innspill til den førstkommende revideringen av kommuneplanen.
Jeg velger derfor for ordens skyld å sende denne henvendelse, slik at ingen tidsfrister for innspill til førstkommende
revidering passeres. Ber dermed om at det blir notert at innspill har kommet.
 
Jeg sender dette innspill i først omgang som denne epost, da jeg har fått forståelse for at det ikke ved første innspill er satt
noen formkrav til hvordan dette skal gjøres.
 
Fint om jeg får en tilbakemelding/bekreftelse på at innspillet er mottatt og notert.
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Denne e‐post med eventuelle tilhørende dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat. Dersom De ikke er rette
mottaker av e‐posten, gjøres det oppmerksom på at enhver kopiering eller annen videreformidling av opplysningene ikke er
tillatt. Har De mottatt e‐posten ved en feiltakelse, ber vi om at De snarest kan gi oss beskjed på telefon 21 61 13 00. Videre ber
vi om at De sletter e‐posten med tilhørende filvedlegg.
 
 


