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Kommunedelplan for Atrå: Uformell høring av diskusjonsutkast og invitasjon til åpent 
møte 
 
Tinn kommune sender med dette et diskusjonsutkast til kommunedelplan for Atrå på uformell 
høring og inviterer samtidig til åpent møte onsdag 21. mars kl. 18 i Atrå samfunnshus.  
 
Bakgrunn 
Tinn kommune er i gang med å utarbeide kommunedelplan for Atrå i samarbeid med Asplan 
Viak AS. Høsten 2017 ble det arrangert åpent møte om planen i Atrå samfunnshus, og 
kommunen har videre hatt møter med enkeltpersoner og representanter for lokale lag og 
foreninger, i tillegg til Statens vegvesen, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Telemark. Så langt i planarbeidet har vi konsentrert oss om sentrumsområdet i Atrå, der 
boligutvikling og trafikksikkerhet, inkludert gang- og sykkelløsninger, er sentrale temaer.  
 

                                
                               Figur 18 i diskusjonsutkastet: Framtidig utvikling av Atrå 
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Diskusjonsutkast 
Vedlagt følger et diskusjonsutkast for løsninger i Atrå sentrum. Diskusjonsutkastet sendes på 
uformell høring i den hensikt å gi alle muligheten til å komme med innspill til 
løsningsforslagene. Dette vil sikre at aktuelle tema og problemstillinger fanges opp før endelig 
planforslag for hele planområdet blir lagt fram.  
 
Innspill til diskusjonsutkastet sendes til postmottak@tinn.kommune.no eller Tinn kommune, 
Postboks 14, 3661 Rjukan. Dersom det er spørsmål, kan undertegnede kontaktes på e-post 
jenny.fossum.gronn@tinn.kommune.no eller tlf 48091744.  
 
Frist for merknader eller innspill til diskusjonsutkastet er 26.03.18.  
 
Vi håper på mange gode innspill og ønsker også alle interesserte velkommen til det åpne møtet i 
Atrå samfunnshus onsdag 21. mars kl. 18. Møtet vil bli annonsert. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jenny Fossum Grønn 
prosjektleder 
 
Brevet er sendt elektronisk og inneholder derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: 
1 Kommunedelplan - Diskusjonsutkast siste versjon - 01.02.18 
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