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Reguleringsplan sentrumsgata, Evenskjer sentrum - klage på vedtak
Coop Nord SA er blitt gjort kjent med at Tjeldsund kommune har vedtatt detaljreguleringsplan for
Sentrumsgata Evenskjer.

I den sammenheng vises det til Coop Nord sin merknad til planvarselet, datert 23.04.2020. Her

anmodet Coop Nord om at sentrale næringsaktører i Evenskjer sentrum måtte bli invitert til

medvirkning og dialog slik at gode løsninger for et aktivt næringsliv kan ivaretas. Vi kan ikke se at
kommunen har invitert til eller ivaretatt nødvendig medvirkning i planarbeidet.

I tillegg viser vi til møte i forkant av planprosessen, den 15.10.19, mellom Tjeldsund kommune, Kubera,

Evenskjer Bygg og Coop Nord hvor det var enighet om bred medvirkning i prosessen. I referatet fra

møtet fremkommer det at «Det skal legges opp til bred medvirkning i planprosessen». Vi kan ikke se at
dette er fulgt opp av kommunen.

I vårt merknadsbrev fremkommer videre at Coop Nord forventer at det som en del av planarbeidet

foretas behovskartlegging og vurdering av konsekvenser for næringsdrivende i sentrum dersom

kommunen opprettholder forutsetningen om afjerne betydelig antall parkeringsplaner i sentrum. Vi
kan ikke se at nødvendig kartlegging og konsekvensvurdering er ivaretatt i planarbeidet.

Coop Nord og øvrig næringsliv i Evenskjer er direkte berørt av endringer knyttet til trafikkavvikling og
parkering og har et særskilt behov for adelta i medvirkning for asikre en god planprosess.

Coop Nord har etter innsending av vårt merknadsbrev av 23.04.2020 ikke mottatt noen dokumenter til

høring, verken i november 2020 eller utvidet høring januar/februar2021, og forøvrig heller ikke annen
informasjon om sakens gang eller om planvedtak i saken.

Coop Nord klager med dette på vedtak av reguleringsplan Sentrumsplan Evenskjer på bakgrunn av

manglende medvirkning og mangelfull konsekvensvurdering ndgj. parkeringsdekning.
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