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1. Generelle opplysninger 
 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 x  Detaljreguleringsplan 

   Forenklet planendring. Gjeldende plan:   
   

Eiendom (gnr./bnr.):  

Eiendommer som eies av tiltakshaver: 55/6, 55/263, 55/329, 55/6/118 og 
55/286,  

Andre eiendommer: 55/389, 55/6/80, 55/6/159, 55/90 (en liten del) og 55/6/111 

Plankonsulent: HS Arealplan AS 

Adresse: Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy 

E-post: hs@hsarealplan.no  

Tlf: 41676496 

Forslagsstiller: Søndre Viker gård 

Fakturaadresse: Søndre Viker gård, Vikerfjellet 22, 1622 Gressvik 

Nasjonal planID:  3004 1205   

Kommunens saksbehandler: Thomas Stokke og Øivind Juel Kristiansen 
(bisitter) 

Tlf: 69305655 

E-post: thmsto@fredrikstad.kommune.no 

Møtested: Teams-møte Møtedato:  09.06.21 

Deltakere:  

Fra forslagsstiller: Liv Reidun Christensen og Morten Christensen  

Fra plankonsulent: Håvard Skaaden  

Fra kommunen: Thomas Stokke, Øivind Juel Kristiansen og Ivar Grønli 

Andre: Per Bjar / arkitekt  

Referent: Øivind Juel Kristiansen 

Dato for godkjent referat: 

mailto:hs@hsarealplan.no
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Godkjent av:  

2. Kort presentasjon av prosjekt  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av utfyllingstomter for ny 
fritidsbebyggelse innenfor areal avsatt til dette i kommuneplanen. Planinitiativet tar 
utgangspunkt i 11 nye tomter for fritidsbolig. I det innledende skissearbeidet er det foreslått at 
de fleste hyttene vil ha parkering på egen grunn. Det vil legges til rette for gode forbindelser 
for turgårende innenfor planområdet, slik at eksisterende og nye gangveier/stier kan koble seg 
på eksisterende forbindelser utenfor planområdet på en god måte.  

Det legges vekt på at de nye tomtene vil være en god tilpasning til det etablerte 
tomtestrukturen i området.  

Planarbeidet vil innordne seg etter de føringene som gis i kommuneplanen samt føringene fra 
planutvalgets prosessledende beslutning i møte den 20.05.21.  

Se planinitiativ for en mer omfattende beskrivelse av prosjektet. 

 

3. Tidligere vedtak i saken  
Er det gjort tidligere vedtak (politisk behandling av planinitiativ, byggesak, temaplan etc.) i 
saken?   
Ja:  ☒ 
Nei: ☐ 

Det ble gjennomført en prosessledende beslutning i planvalget den 20.05.21. Det ble vedtatt 
å anbefale oppstart under visse forutsetninger, se vedtaket i sin helhet nedenfor.   
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4. Planavgrensning  
Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 

 
Avgrensningen vist på kartet er ikke presist vist, og må endelig godkjennes av kommunen. 

Som et resultat av planutarbeidelsen kan endelig planforslag få en endret avgrensning. 

Kommunens foreløpige kommentar til ønsket planavgrensning: Se kap. 13.  
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5. Eiendomsforhold  
Hjemmelshavere innenfor planområdet, interne eierforhold etc.  

☒ Det er behov for oppmåling/påvisning av usikre eiendomsgrenser. 

☐ Alle hjemmelshavere innenfor planområdet er tilsluttet planarbeidet  
Hvis nei, beskriv: Enkelte eiendommer som naturlig kan være omsluttet av planområdet er tatt med. 
Det planlegges imidlertid ingen tiltak på annen manns grunn.  

☐ Det er bruksrettigheter eller andre rettigheter tilknyttet planområdet.  
Hvis ja, beskriv: 

☒ Det er andre eiendomsforhold som må avklares.  
Hvis ja, beskriv: Det er flere eiendommer med punktfeste som grenser inntil planområdet. RG 
oppmåling har kontrollmålt flere av eiendommene, som er lagt til grunn for det innledende arbeidet. 
Disse må imidlertid også måles opp av kommunen og oppdateres i kartportalen.   

6. Eksisterende arealbruk innenfor planområdet 
Planområdet består i hovedsak av spredt vegetasjon og fjell i dagen samt interne gangveier og 
veiforbindelser. I tillegg tilkommer fire private hytteeiendommer. Planområdet utgjør en del av «typisk» 
hytteområde.  
 
Det er et veletablert sti- og veisystem i området som sikrer gode ferdselsforbindelser frem til 
eksisterende fritidsboliger og planlagte nye tomter, dette utgjør også et tilbud for andre turgåere enn 
de som har eiendom i området. Planområdets byggeområder ligger bak 100-metersbeltet. Det 
overordnede terrenget er orientert/faller mot sydvest og har gode lys- og solforhold.  
Innenfor planområdet eksisterer det et vann- og avløpsanlegg. Dette anlegget har tilstrekkelig 
kapasitet til å kunne håndtere det økte behovet som følge av utbyggingen.  

Planområdet er ikke støyutsatt. Det er ikke registrert hverken kulturminner eller biologisk mangfold 
som representerer noen form for verdi innenfor planområdet.  

7. Omkringliggende bebyggelse og landskap 
Planområdet utgjør en liten del av et større hyttefelt. Omkringliggende bebyggelsen er i hovedsak 
fritidsboliger. I en litt større avstand fra planområdet er det også helårsboliger.  

De fleste hyttene er av eldre dato med varierende standard, der noen er enkle/originale mens andre er 
moderne og oppgraderte. Alle hyttene ligger på egne tomter. Enkelte hytter har relativt romslige 
tomter, mens andre er mer kompakte. Eksisterende fritidsboliger har parkering delvis på egen grunn 
og i etablerte fellesanlegg. 

Det er god tilgang til stier og turveier i nærområdet. Kyststien passerer på sør- og vestsiden av 
planområdet. God forbindelse til eksisterende kyst-sti må sikres. Badeplass er også tilgjengelig i 
gangavstand fra planområdet.   

 

8. Overordnede føringer 
8.1 Planstatus 

Regional planstatus 

Merk aktuelle planer Kommentar til aktuelle planer 

☒ Fylkesplan for Østfold Foruten en liten del av adkomstveien 
i nord, er hele planområdet avsatt til 
LNF. Det er helt typisk at denne 
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typen områder er anvist med LNF-
formål i fylkesplanen.   

☒ Fylkesdelplan: Kystsoneplan for Østfold Relevante føringer vil belyses og 
sikres i reguleringsplanen  

☐ Andre fylkesdelplaner se Viken 
fylkeskommune internettsider 

 

   
Kommunal planstatus 

Merk aktuelle planer Kommentar til aktuelle planer 

☒ Kommuneplanens arealdel  Planområdet er avsatt til 
eksisterende fritidsbebyggelse og 
LNF i kommuneplanen. Planområdet 
omfattes også av hensynssone 
friluftsliv.  

Planarbeidet vil gjennomføres i tråd 
med intensjonene i kommuneplanen. 
Dette er nærmere belyst i 
planinitiativet og vil også bli grundig 
vurdert i planbeskrivelsen.  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel Relevante føringer følges opp i 
planarbeidet  

☒ Kommunedelplan for klima og energi Relevant. Dette vil vurderes i 
planbeskrivelsen.  

☐ Kommunedelplan for kultur Ikke relevant  

☐ Kommunedelplan for landbruk Tiltaket innebærer en videreutvikling 
av en landbrukseiendom, men 
berører ikke dyrka mark el.l.  

☒ Sykkelhovedplan for Fredrikstad Relevans vurderes i planarbeidet  

☒ Trafikksikkerhetsplan Relevans vurderes i planarbeidet 

☒ Overvannsrammeplan Overvann vil håndteres på egen 
grunn.  

☒ Kommunedelplan for naturmangfold Relevans vurderes i planarbeidet 

☒ Kommunedelplan for Aktive Liv Relevans vurderes i planarbeidet 

 
Reguleringsplaner og annen planstatus 

Merk aktuelle planer Kommentar til aktuelle planer 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
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☒ Gjeldende reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

Planområdet berører deler av 
gjeldende reguleringsplaner for Viker 
del av 55/6 (planID: 300, vedtatt: 
02.11.1989) i nordøst og overlapper 
delvis med Myråsen syd (planID: 
207, vedtatt: 23.05.1985). Det vil i 
løpet av planprosessen sikres 
hensiktsmessige grensesnitt og 
tilpasninger til gjeldende 
reguleringsplaner. 

☐ Tilliggende reguleringsplaner Planområdet grenser inntil Midtre og 
søndre Faratangen med tilliggende 
sjøområde (planID: 355, vedtatt: 
29.04.1993) i sørvest. 

☐ Andre planer/vedtak  

☒ Annet planarbeid som kan ha betydning 
for utarbeiding av planforslaget 

Ingen kjente  

 

8.2 Aktuelle statlige planretningslinjer 

Statlige planretningslinjer  

Merk aktuelle planretningslinjer Kommentar   

☒ 2014 Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

Relevant. Dette vil belyses og 
vurderes i planbeskrivelsen  

☒ 2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen 
langs sjøen 

Relevant. Dette vil belyses i 
planbeskrivelsen.  

☒ 2018 Statlige planretningslinjer for klima- 
og energiplanlegging og klimatilpasning 

Dette er for såvidt relevant. aktuelle 
tema kan relateres til krav til 
prosjektering i nye bygg med mere.   

☒ 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

Relevant.  

☐ 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

Ikke relevant  

 

8.3 Rapporter og veiledere 

Lokale rapporter og veiledere 

Merk aktuelle rapporter og veiledere Kommentar 
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☐ Gågatereglement Ikke relevant  

☒ Lokalsamfunnsrapporter Relevant – Stedsanalyse Gressvik 

☒ Veinorm for Fredrikstad kommune Det er snakk om et område med 
nøkterne private hytteveier. Dette vil 
belyses og vurderes i planarbeidet, 
men vår vurdering er at alt veianlegg 
ikke nødvendigvis bør prosjekteres 
100% i tråd med veinormen. Dette må 
vurderes opp mot landskap, 
terrenginngrep mv.  

☒ Renovasjonsveileder Det vil utarbeides egen 
renovasjonsteknisk plan. Dette vil 
omfatte både eksisterende og planlagt 
ny bebyggelse.  

☐ Brannteknisk veileder Ikke relevant. Byggteknisk forskrift 
ivaretar nødvendige krav.  

 

Sentrale veiledere 

For sentrale veiledere, se www.planlegging.no.  

 

9. Avklaring av konsekvensutredning (KU) 
 Kommentar 

☐ Tiltaket krever konsekvensutredning  

☒ Tiltaket krever ikke konsekvensutredning (plankonsulent sin vurdering)  

 

10. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet 
– foreløpig vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. Aktuelle deler 
av innspill gitt ved behandling av planinitiativet i kommunens interne høringsgruppe er 
gjengitt i tabellen under «kommunens kommentar».  

Følgende tema må belyses av plankonsulent  

Merk aktuelle planfaglige tema Kommunens kommentar  Kommentar  

☒ 

 

Bebyggelse  
Typologi, høyder, 
terrengtilpasning, form, 
struktur, funksjon, uttrykk 

Bestemmelsen i §27 til 
kommuneplanen stiller 
detaljerte krav til ny 
fritidsbebyggelse med 
hensyn til størrelse, 
byggehøyder, 
terrengtilpasning, 

Reguleringsplanens 
bestemmelser vil være 
førende for ny bebyggelse. 
BYA, høyder etc. vil være i 
tråd med føringer gitt av 
kommuneplanen og 

http://www.planlegging.no/
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eksponering mot sjøen 
mv, som et planarbeid for 
ny fritidsbebyggelse på 
Faratangen må forholde 
seg til. 

føringer fra prosessledende 
beslutning.  

☒ Uteoppholdsareal  
Privat, felles og offentlig, 
nærmiljøpark 

Utformingen av private 
uteoppholdsarealer må 
forholde seg til 
kommuneplanens 
bestemmelser, § 27 – 
bokstav g).  

Det vil sikres nødvendig 
grad av uteoppholdsareal 
på de private tomtene. For 
øvrig er det god tilgang 
allment tilgjengelige 
friluftsområder i 
nærområdet.  

☒ Barn og unges interesser  
Dagens bruk og fremtidig 
behov av areal til 
lek/aktiviteter 

I likhet med øvrige 
befolkningsgrupper vil 
tilgang til strandsonen for 
allmennheten også være 
viktig for barn og unges 
bruk av området og 
strandsonen rundt 
planområdet. 

Det er ikke kjent at 
arealene innenfor 
planområdet er særskilt 
mye brukt til lek. 

☒ Universell utforming 
Tilgjengelige boenheter, 
offentlige byrom og 
uteoppholdsarealer 

 Nødvendige krav til 
universell utforming vil 
sikres i tråd med kravene i 
byggteknisk forskrift.  

☒ Mobilitet  
Kjøreveg, 
kollektivtilgjengelighet, 
sykkel og gange, bil- og 
sykkelparkering, 
varemottak, tungtransport  

Innledningsvis i 
planinitiativfasen har 
kommunen og 
forslagsstiller blitt enige 
om å begrense 
fremføring av kjøreveien 
til hytteklyngene med 
tomtene BFF 1-5 og BFF 
6-9. Sørover fra BFF 8 er 
det en fordel å kunne 
beholde den 
eksisterende stien og 
ikke slippe til motorisert 
ferdsel. 

Det vil være kjørevei frem 
til flere av de nye hyttene. 
Dette vil være lavt 
trafikkerte veier som også 
er velegnet til turgåing og 
sykling. Området vil ikke bli 
betjent med tungtransport, 
med mindre unntak ifm. 
anleggsarbeider.  

☒ Teknisk infrastruktur  
Brannsikring, vann og 
avløp, fjernvarme, 
renovasjon 

 Dette vil vurderes i 
planbeskrivelsen. 
Fjernvarme er ikke aktuelt 
da det ligger langt fra 
konsesjonsområdet.  
Tiltakshaver eier og drifter 
eksisterende VA-anlegg i 
området, fremtidige hytter 
kan koble seg på dette.   
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Tiltakshaver har veirett 
frem til planområdet og de 
planlagte tomtene.  
Eksisterende 
renovasjonsanlegg vil 
oppgraderes i tråd med 
økte behov.  
 
Ledningskart for VA kan 
bestilles av Fredrikstad 
kommune 

☐ Sosial infrastruktur 
Skole, barnehage, andre 
institusjoner, kommunale 
boliger   

 Ikke relevant. Fremtidige 
brukere vil ikke være 
avhengig av skole og 
barnehage.  

☒ 

 

 

Miljøfaglige forhold 
Luftforurensning, støy, 
områdestabilitet, 
drikkevann, forurenset 
grunn   

 Dette er til en viss grad 
relevant. Planlagte tiltak 
forventes ikke å ha negativ 
effekt på miljøfaglige 
forhold, men dette vil 
vurderes som en del av 
planarbeidet. 

Mesteparten av 
planområdet er registrert 
som fjell i NGU’s 
løsmassekart. Deler er 
også registrert med tykk 
havavsetning.  

☒ Overvann  
Åpne vannveier, infiltrasjon, 
fordrøyning  

 Håndtering av overvann 
må beskrives i 
plandokumentene. 

Det forventes at mye vann 
vil infiltrer direkte i 
terrenget. Det blir en liten 
andel «harde flater» i et 
prosjekt som dette.  

☒ Natur  
Registreringer av 
naturverdier, føre-var-
prinsippet, 
økosystemtilnærming og 
samlet belastning  

 Det er ikke registrert noen 
arter med form for vern 
innenfor planområdet. 
Dette vil imidlertid belyses 
nærmere som en del av 
planarbeidet.  

☒ Landskap  Viser til vedtakspunkt, 
kulepunkt 2, fra 

Landskap, 
terrengtilpasning, 
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Terrengform, synlighet, 
vegetasjon, bylandskap  

planutvalgets behandling 
av planinitiativet. Mest 
mulig av vegetasjonen 
innenfor planområdet, 
som ikke blir direkte 
berørt av selve den nye 
hyttebebyggelsen eller 
adkomstveiene, skal 
bevares. Viser ellers til 
§27 i bestemmelsene til 
kommuneplanen. 

fjernvirkning m.m. vil 
vurderes i 
plandokumentene.  

☒ Friluftsliv  
Grønne korridorer, 
stisystemer, båt- og 
kajakkutsetning, 
badeplasser, skolens 
tursted 

Viser til vedtakspunkt, 
kulepunkt 3, fra 
planutvalgets behandling 
av planinitiativet. 
Gjennom planarbeidet 
må allmennhetens 
ferdsel gjennom området, 
og tilgang til strandsonen, 
på stinettverket gjennom 
planområdet sikres.  

Som en del av planarbeidet 
vil man legge til rette for 
opprettholdelse og en 
styrking av dagens 
gangveisystemer. Det vil 
sikres hensiktsmessige 
tverrforbindelse til/fra 
planområdet, dette vil 
kobles på øvrig overordnet 
stisystem i nærområdet.   

☒ Kulturmiljø  
Verneverdige bygninger, 
anlegg og landskap, 
fornminner, tilpasning 

 Det er ikke registret noen 
kulturminner innenfor 
planområdet. Dette vil 
likevel være et tema i 
planbeskrivelsen.  

☒ Risiko og sårbarhet  
Flom, ulykker, 
klimaendringer etc.  

 Vil vurderes i planarbeidet.  
Det vil utarbeides egen 
ROS-analyse.  

☐ Levekår og folkehelse  I liten grad relevant.  

☐ Andre relevante temaer   

 

Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 
alternativvurderinger skal dokumenteres. Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 
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11. Åpenhet og medvirkning 
Åpenhet og medvirkning i planlegging er en viktig premiss i plan- og bygningslovgivningen 
(bl.a. gjennom § 5-1 og de enkelte prosessbestemmelser), og berørte enkeltpersoner og 
grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen. Grupper og interesser som ikke 
er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.  

Medvirkningsaktiviteter  

Medvirkning skjer gjennom den formelle planprosessen ved varsel om oppstart, samt høring 
og offentlig ettersyn. Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å avholde 
medvirkningsaktiviteter utover lovens minstekrav. Forslagsstiller anbefales å gjøre seg 
tilgjengelig for medvirkning i oppstartsfasen.  

Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til naboer, 
barn og unge, og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Iht. varslingslister fra 
Fredrikstad kommune 

Ordinær nabovarsling iht 
kravene i Plan- og 
bygningsloven via brev. 
Kunngjøring i Fredrikstad blad.  

Avtales nærmere. 
Hvis man kommer 
for tett på 
fellesferien kan det 
være aktuelt å 
varsle etter 
sommeren.  

Naboer og 
sektormyndigheter 

Enten fysiske møter, digitale 
møter eller per telefon  

Behov vurderes 
underveis i 
planarbeidet.  

   

 

12. Samarbeid og koordinering 
Forslagsstiller og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med et 
konstruktivt samarbeid mellom plankonsulent og kommunen før endelig planforslag 
oversendes. Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. 

Møter avholdes etter behov. 

13. Oppstartsmøte – avklaringer og drøfting 
Tema som ønskes drøftet i oppstartsmøtet:  

Det er ingen tema som særskilt ønskes drøftet i møtet. Men enkelte tema er normalt at man 
likevel diskuterer:  

1. Plangrense og overgang til tilstøtende reguleringsplaner 
2. Fremdrift/prosess, tidspunkt for varsling mv.  
3. Generelle avklaringer  
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Drøfting og avklaringer gjort i oppstartsmøte: 

1. Det er viktig med gode løsninger for framføring av stien ved og mellom ny hytte i felt 
B11 og eksisterende hytte mot vest.  Tilstrekkelig bredde på stien må sikres, sammen 
med god merking slik at traséen blir tydelig og lett å forstå for de som ferdes i 
området.   

2. Eksisterende parkeringsplasser for fritidsboliger forutsettes opprettholdt. Dette 
beskrives og avklares i planarbeidet.  

3. Vist planavgrensning er et egnet utgangspunkt ved varsel om oppstart av 
planarbeidet. Kommunen har ingen særskilte kommentarer til avgrensning på 
nåværende tidspunkt. Forslagsstiller gjør en ekstra kontroll av om avgrensningen 
omfatter tilstrekkeligareal før varslingsmaterialet sendes inn. 

4. Planbeskrivelsen bør inneholde en enkel stedsanalyse for planområdet. 
5. Fra kommunens side informeres det om at virksomhet geomatikk for tiden opererer 

med mer enn 16 uker behandlingstid, ikke medregnet ferier, på forespørsler om 
formell grensepåvisning. Forslagsstiller bør derfor sende inn evt. forespørsler om 
grensepåvisning så tidlig som mulig i planarbeidet. Evt. usikre eiendomsgrenser må 
være avklart senest før førstegangs politisk behandling av planforslaget. 

6. Vedr. krav til konsekvensutredning: Overskridelsen ut i LNF er vurdert sammen med 
avklaring av behovet for konsekvensutredning. Så lenge dette gjøres med en 
innveksling hvor et tilsvarende areal avsettes til blågrønn/grønnstruktur, og det ikke er 
en ensidig utvidelse av byggeområdet, er det vurdert at dette ikke utløser krav til 
konsekvensutredning etter §6, vedlegg I, punkt 25. 

7. Kommunen minner om at planutvalget, i forbindelse med politisk behandling av 
planinitiativet, har vedtatt et krav om at forslagsstiller må sørge for god involvering og 
medvirkning fra tilstøtende naboer både innenfor og utenfor planområdet, samt 
Gressvik lokalsamfunnsutvalg, velforeninger og interessegrupper som målbærer 
allmennhetens interesser i strandsonen (f.eks. Oslofjordens friluftsråd). Det må også 
sikres reell medvirkning fra barn- og unge. 

8. Ved varsling av oppstart av planarbeidet før ferien må det legges til 4 uker til 
varslingsperioden. Ved varsling før ferien må varslingsmaterialet sendes inn 
omgående. 
  

Oppsummerende spørsmål   

Er forslagsstiller kjent med kommuneplanens bestemmelser?  

☒ Ja  
☐ Nei  

Er det kjente avvik mellom planinitiativ og kommuneplanens arealdel (formål, høyder, 
uteoppholdsareal, nærmiljøpark, parkering etc.)?   

☒ Ja  
☐ Nei, det er ikke kjente avvik per nå.   
Dersom det er kjente avvik, list opp og begrunn:  

Kommunens kommentar: En av tomtene, BFF 10, overskrider formålet for nåværende 
fritidsbebyggelse og går delvis ut i LNF-området. Tomta er også i berøring med 100-meters 
beltet langs sjøen, men forslagsstillerne opplyser at de ikke kommer til å oppføre noen del av 
bebyggelsen innenfor 100-meters beltet. Kommunen vurderer at en beskjeden overskridelse 
av deler av en hyttetomt ut i LNF-formålet i kommuneplanen er løsbart så fremt det skjer 
gjennom en innveksling av tilsvarende areal fra formålet for fritidsbebyggelse til blågrønn 
struktur. 
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Er det behov for rekkefølgebestemmelser for å løse utfordringer innenfor eller utenfor 
planområdet?  

☒ Ja  
☐ Nei, det er ikke kjente behov for rekkefølgebestemmelser per nå. 

Er det behov for å inngå utbyggingsavtale?  

☐ Ja  
☒ Nei, det er ikke kjente forhold som utløser behov for utbyggingsavtale per nå.  

14. Gjennomføring 
Aktuelle rekkefølgekrav der tiltaket 
krever utbygging/utbedring av 
følgende: Utbyggingsavtale  Merknader 

☒ Kommunaltekniske anlegg  Renovasjonsanlegg.   

☒ Grønn infrastruktur  Stier/turveier.  

☒ Annen infrastruktur   Adkomst til planlagte 
tomter  

15. Oppsummering 
Er det uavklarte spørsmål mellom forslagsstiller og kommunen etter drøfting? ☐Ja ☒Nei 

Eventuelle uavklarte spørsmål: 

Oppstart av planarbeidet:  

☒ Kommunen anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

☐ Kommunen anbefaler ikke oppstart av reguleringsarbeidet 

 

Oppstart av utbyggingsavtale  

☐   Kommunen anbefaler oppstart av utbyggingsavtale, med prosess i henhold til plan- og 
bygningslovens kapittel 17 

 

Leveranser før varsel om oppstart:  

Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet kunngjøres. 
Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. planprogram avklares med 
saksbehandler før utsendelse. 
Plankonsulent oversender senest 1 uke før varsling:  

• Dato for planlagt kunngjøring i avisen 
• SOSI-fil av varslingsområdet  
• Varslingsbrev (i PDF- eller Word format)  
• Varslingsliste (i PDF- eller Word format)  
• Varslingsannonse (i PDF- eller Word format) 
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16. Komplett planforslag – innhold og materiell 
For et komplett planforslag skal planbeskrivelse og planbestemmelser utformes etter 
departementets maler. Plankart skal utformes i henhold til kart- og planforskriften.  

 

Plankart 

Plankart i målestokk 1:1000 (.pdf-fil). Annen målestokk 
kan i enkelte tilfeller være hensiktsmessig. Dette avtales 
med saksbehandler i det enkelte tilfelle. PDF-fila må 
være definert til en fast størrelse (A0, A1, A2, A3, eller 
A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan 
skrives ut i riktig målestokk. 

Plankart i gjeldende SOSI-versjon. Digital fremstilling skal 
godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes 
som komplett.  

Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 

Kommunen forventer at plankartet utarbeides i tråd med 
Nasjonale produkspesifikasjoner for arealplan og digitalt 
planregister, se planlegging.no. 

Reguleringsbestemmelser 

Reguleringsbestemmelser på PDF- eller Word-format. 

Kommunen forventer at reguleringsbestemmelsene følger 
den samme strukturen som Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets mal for 
reguleringsbestemmelser, se planlegging.no. 

Planbeskrivelse 

Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på 
PDF- eller Word-format 

ROS-analyse 

Kommunen forventer at strukturen og rekkefølgen på 
temaer følger den samme strukturen og rekkefølgen som 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets sjekkliste 
for planbeskrivelse, se planlegging.no. 

Visualiseringsmateriale Nødvendige illustrasjoner  

Varslingsmateriale   

Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

Kopi av varslingsbrev 

Varslingsliste 

Dokumentasjon: samråds- 
og medvirkningsprosess 

 

Liste over merknader med 
plankonsulents kommentar 

Liste over merknader til varsel om oppstart  

Liste over merknader til høring og offentlig ettersyn 

Kopi av utredninger, 
møtereferat, innspill etc. 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861


Saksnavn og saksnummer: 
Dato for godkjent referat: 

  Side 17 av 18 
 

som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

Annet materiale – foreløpig 
vurdering.  

 

Merk aktuelt materiale. 

 

Det kan bli behov for andre 
utredninger senere i 
planprosessen. 

☐ Mobilitetsplan 

☐ Trafikkanalyse  

☐ Sol- og skyggestudier  

☒ Renovasjonsteknisk plan  

☐ Utomhusplan 

☐ Geoteknisk vurdering 

☐ Grunnforurensing  

☐ Støyutredning  

☐ Luftutredning  

Annet:  

Informasjon – Grunnkart og matrikkelopplysninger 

Grunnkart, situasjonskart og naboliste bestilles via Ambita Infoland.  

Plandata bestilles via Fredrikstad kommunes selvbetjeningsløsning og leveres på SOSI-
format i henhold til gjeldende SOSI-standard. Lenke til selvbetjeningsløsning: 
https://survey123.arcgis.com/share/4cd77e2157b14fb49f691029be7b4a07?portalUrl=https://
arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal 

 

17. Fremdrift  
 Tidspunkt 

Plankonsulents planlagte tidspunkt for varsling (måned, år): Enter rett før 
eller etter 
fellesferien. 
(juni/august) 

Dialogmøte før oversendelse av komplett planforslag (Q1-Q4, år)  Q3 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 
planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til kommunen 
(Q1-Q4, år): 

Q1, 2022 

 

Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med overordnede 
planer og/eller begge parter er enige om det, skal det avtales 
egen frist for behandling når komplett planforslag foreligger. 

 

 

18. Gebyr 
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven.  

https://survey123.arcgis.com/share/4cd77e2157b14fb49f691029be7b4a07?portalUrl=https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal
https://survey123.arcgis.com/share/4cd77e2157b14fb49f691029be7b4a07?portalUrl=https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal
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19. Bekreftelser 
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 
tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 
gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 
den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i 
kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 
vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige 
myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften 
for prosjektet. 

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt 
nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode 
avslutte saken. 

Planforslaget utarbeides av fagkyndige. 


