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1. Generelle opplysninger 

 
Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Parsellveien 26 

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 x  Detaljreguleringsplan 

   Forenklet planendring. Gjeldende plan:   

   

Eiendom (gnr./bnr.): 303/142 

Plankonsulent: HS Arealplan AS 

Adresse: Langøyåsen 61, 1679 Fredrikstad  

E-post: hs@hsarealplan.no 

Tlf: 41676496 

Forslagsstiller: Radin Eiendom AS 

Fakturaadresse: Dikeveien 41, 1661 Rolvsøy 

Nasjonal planID:  3004 1212   

Kommunens saksbehandler: Simen Norheim  

Tlf: 69305658 

E-post:  sienor@fredrikstad.kommune.no 

Møtested: Teams Møtedato: 03.06.21 

Deltakere:  

Fra forslagsstiller: Aleksander Helle, Andreas Pinnerød 

Fra plankonsulent: Håvard Skaaden  

Fra kommunen: Simen Norheim, Edvard Duvsete  

Andre:   

Referent: Edvard Duvsete 

Dato for godkjent referat: 26.08.2021 

Godkjent av: Simen Norheim 

 

 

mailto:sienor@fredrikstad.kommune.no


Saksnavn og saksnummer: 
Dato for godkjent referat: 

  Side 4 av 17 
 

2. Kort presentasjon av prosjekt  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelsen med tilhørende 

anlegg på eiendommen gnr/bnr 303/142, videre omtalt som «eiendommen» i dette 

dokumentet. Eksisterende enebolig på tomten vil bli revet. Det vil sikres areal for lekeplass 

og renovasjonsanlegg innenfor planområdet.  

Krav til uteoppholdsareal, lek og parkering vil løses i tråd med kommuneplanens 

bestemmelser. Det vil bli utarbeidet egen renovasjonsteknisk plan og mobilitetsplan som en 

del av planarbeidet.   

Se planinitiativ for en mer omfattende beskrivelse av prosjektet. 

3. Tidligere vedtak i saken  
Er det gjort tidligere vedtak (prosessledende beslutning, byggesak, temaplan etc.) i saken?   

Ja:  ☐ 

Nei: ☒ 

Hvis ja, beskriv: 

Planinitiativet ble tatt opp til behandling / prosessledende beslutning i planutvalget den 15.06.21. 

Planutvalget vedtok enstemmig en anbefaling om oppstart av planarbeidet. Det ble ikke lagt til noen 

vilkår for vedtaket.  

4. Planavgrensning  
Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 
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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. 

Det er i dag en avkjørsel i nordenden av Roseveien med struktur til en snuhammer. Som en 

del av varslingsområdet tas snuhammeren med for å sikre snumulighet for større kjøretøy. 

Snuhammeren kan eventuelt tas ut av planområdet igjen dersom det er overflødig.  

Kommunens foreløpige kommentar til ønsket planavgrensning: 

Varslingsområdet ser greit ut, ser ingen andre arealer som naturlig bør varsles med. Det er 

imidlertid et spørsmål rundt adkomstvegen som idag er regulert til fortau/gang—og sykkelveg 

eller lignende samt frisiktsonen som med omregulering av fortauet naturlig vil komme inn hos 

nabo. 

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: Eiendommen gnr/bnr 303/1537 vil bli berørt av frisiktsone. Dette er imidlertid også 

en frisiktsone i dagens situasjon (uten sikthinder høyere enn 0,5 meter), slik at dagens bruk av dette 

arealet vil ikke endres. Eiendommen gnr/bnr 303/1448 er kommunal kjørevei.   

Deler av eiendommen 303/1537 blir berørt av planområdet. Dette er for å sikre frisiktsone i krysset 

Parsellveien – Roseveien.  

☒ Det er bruksrettigheter eller andre rettigheter tilknyttet planområdet.  

Hvis ja, beskriv: Tiltakshaver har inngått nødvendige avtaler med grunneier på gnr/bnr 303/1452 for 

gjennomføring av planlagte prosjekt.  

☐ Det er andre eiendomsforhold som må avklares.  

Hvis ja, beskriv:  

6. Eksisterende arealbruk innenfor planområdet 

Vegetasjon: Eiendommen er bevokst med en del prydbusker og enkelte store løvtrær, 

deriblant osp og bjørk (ikke eik).    

Planavdelingen påpeker krav i kommuneplanen om at trær med stammediameter over 90 cm 

i 1m høyde ikke skal felles uten godkjenning fra kommunen. Dette inntreffer også for tiltak i 

rot- og dryppsonen til de aktuelle trærne  

Landskap: Eiendommen ligger på en liten slak høyde, der terrenget faller mot både nord vest 

og øst. Planområdet er omgitt av mest eneboliger men også innslag av flermannsboliger.  

Bebyggelse: Eiendommen er bebygd med enebolig, garasje og bryggerhus.  

Infrastruktur: Eiendommen har adkomst direkte fra kommunal vei. Det er god tilgjengelighet 

til kollektivholdeplass, gang- og sykkelveier og offentlige tjenester (skoler m.m.).   

Grunnforhold: Ifølge kommunes kartportal ligger området innenfor en sone med «mulighet for 

marin leire». I følge NGU’s løsmassekart er det registrert «Hav- og fjordavsetning og 

strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen» 
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Overvann: Dagens situasjon er ikke vurdert i detalj, men det grunn til å anta at mesteparten 

av overvannet blir fordrøyd i grunnen innenfor planområdet.   

Sol og vind: Eiendommen har gunstig beliggenhet mtp. solforhold. Det er påregnelig at det til 

tider kan være vindutsatt, men ikke utover hva som er normalt.  

Støy: Eiendommen berøres så vidt av gul støysone. Trafikkstøy fra RV22.  

Kulturmiljø: Det er ikke registrert noen kulturminner/miljø som berører planområdet   

Naturverdier: Det er ikke registrert noen naturverdier med form for vern innenfor 

planområdet. Det er heller ikke kjent at eksister arter med vernerestriksjoner i dagens 

situasjon. 

 

 

7. Omkringliggende bebyggelse og landskap 

Byggefeltet som eiendommen er en del av, utgjør en liten markert kolle/høydedrag i 

terrenget. Omgivelsene mot riksveien og landskapet mot vest er flatt.  

Omkringliggende bebyggelse er i hovedsak tradisjonelle eneboliger, men de senere årene 

har det også blitt bygget enkelte flermannsboliger i området.  

Området har velutbygd infrastruktur, med gang- og sykkelveier, kollektivholdeplasser med 

mere. RV22 er en relativt trafikkert vei, med registrert 12967 ÅDT (i 2018). 

Området er et «typisk» boligområde, med overvekt av hus bygd på 90-tallet. Mesteparten av 

arealene i nærområdet utgjør private hager og veiareal, og det er ikke registrert vesentlige 

natur- eller kulturverdier.   

For supplerende opplysninger vedrørende dette henvises det til planinitiativet.  

 

 

8. Overordnede føringer 

8.1 Planstatus 

Regional planstatus 

Merk aktuelle planer Kommentar til aktuelle planer 

☒ Fylkesplan for Østfold Formål, aktuelle bestemmelser, 

hensynssoner etc.  

☐ Fylkesdelplan: Kystsoneplan for Østfold Ikke relevant  

☐ Andre fylkesdelplaner se Viken 

fylkeskommune internettsider 

 

   

Kommunal planstatus 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
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Merk aktuelle planer Kommentar til aktuelle planer 

☒ Kommuneplanens arealdel  Formål: Eksisterende bebyggelse og 

anlegg.  

Relevante krav som må ivaretas: 

- krav til lek og uteopphold (jfr. 
§ 13 

- krav til parkering for bil og 
sykkel (jfr. § 17 og 18) 

- krav til renovasjonsteknisk 
plan (jfr. § 22) 

- krav om mobilitetsplan, (jfr. § 
16.2)  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel Relevant – dette vil beskrives og 

vurderes i planbeskrivelsen 

☒ Kommunedelplan for klima og energi Relevant – dette vil beskrives og 

vurderes i planbeskrivelsen 

☐ Kommunedelplan for kultur Ikke relevant 

☐ Kommunedelplan for landbruk Ikke relevant  

☒ Sykkelhovedplan for Fredrikstad Relevant – dette vil beskrives og 

vurderes i planbeskrivelse 

☒ Trafikksikkerhetsplan Relevant – dette vil beskrives og 

vurderes i planbeskrivelsen 

☒ Overvannsrammeplan Relevant – dette vil beskrives og 

vurderes i planbeskrivelsen 

☒ Kommunedelplan for naturmangfold Relevans vil vurderes nærmere.  

☒ Kommunedelplan for Aktive Liv Relevans vil vurderes nærmere. 

 

Reguleringsplaner og annen planstatus 

Merk aktuelle planer Kommentar til aktuelle planer 

☒ Gjeldende reguleringsplaner/ 

bebyggelsesplaner 
Eiendommen er regulert til 

boliger. Veiarealene er regulert til 

gang- og sykkelvei og kjørevei. 

Forslagsstiller hevder at dette 

arealet i dag benytte som kjørbart 

areal. Dette er imidlertid ikke 

faktasjekket, og det er heller ikke 

kjent hvorvidt dette er en 

lovlig/godkjent praksis.  

☐ Tilliggende reguleringsplaner Ingen tilliggende reguleringsplaner 
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☐ Andre planer/vedtak Ingen kjente  

☐ 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 beskrives og 

vurderes i planbeskrivelsen 

☐ 2011 Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen 

Ikke relevant  

☒ 2018 Statlige planretningslinjer for klima- 

og energiplanlegging og klimatilpasning 

Relevant – dette vil beskrives og 

vurderes i planbeskrivelsen 

☒ 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i 

planleggingen 

Relevant – dette vil beskrives og 

vurderes i planbeskrivelsen 

☐ 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 

vernede vassdrag 

Ikke relevant  

 

8.3 Rapporter og veiledere 

Lokale rapporter og veiledere 

Merk aktuelle rapporter og veiledere Kommentar 

☐ Gågatereglement Ikke relevant  

☒ Lokalsamfunnsrapporter Nabbetorp Stedsanalyse. Dette vil 

belyses i planbeskrivelsen.  

☒ Veinorm for Fredrikstad kommune Relevant – dette vil i nødvendig 

grad følges opp arbeidet med 

reguleringsplanen.  

☒ Renovasjonsveileder Relevant – det vil utarbeides en 

egen renovasjonsteknisk plan som 

en del av reguleringsplanen.  

☐ Brannteknisk veileder Nødvendige prosjekteringskrav 

ivaretas ved rammesøknad/IG.  
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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 

Foreløpig vist med kjede 

eneboliger og 2 

tomannsboliger. 

Terrengtilpasning på 

bebyggelsen med tanke på 

høyder, og takform må 

videre vurderes. 

Det vil bygges 

konsentrert 

småhusbebyggelse 

med tilhørende. De 

foreløpige skissene 

viser to etasjer. 

Bebyggelse vil 

tilpasses terreng. 

Arkitektonisk uttrykk er 

foreløpig ikke avgjort, 

men i de foreløpige 

skissene er det tegnet 

flate tak.  

☒ Uteoppholdsareal  

Privat, felles og offentlig, 

nærmiljøpark 

Minner om krav til offentlig 

og felles uteoppholdsareal, 

samt at offentlig/felles 

uteoppholdsareal må være 

10 m i bredden. 

Dette vil sikres i tråd 

med KPA. 

Nærmiljøpark finnes 

ved Sagabakken skole, 

cirka 350-400 meter 

unna.   

☒ Barn og unges interesser  

Dagens bruk og fremtidig 

behov av areal til 

lek/aktiviteter 

Ser her spesifikt på fortauet 

som planarbeidet ser på å 

omdisponere. 

Eiendommen er i dag 

en privat boligeiendom, 

og således i liten grad 

tilgjengelig for andre 

som ikke disponerer 

eiendommen. Det vil 

http://www.planlegging.no/
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etableres ny 

nærlekeplass innenfor 

planområdet, denne vil 

være tilgjengelig for 

både eksisterende og 

fremtidige beboere i 

området, også de 

utenfor planområdet.  

☒ Universell utforming 

Tilgjengelige boenheter, 

offentlige byrom og 

uteoppholdsarealer 

Stilles krav til UU av 

lekearealer som skal 

opparbeides i forbindelse 

med utbyggingen 

Krav til UU vil sikres i 

tråd med gjeldende 

byggtekniske 

forskrifter.  

☒ Mobilitet  

Kjøreveg, 

kollektivtilgjengelighet, 

sykkel og gange, bil- og 

sykkelparkering, varemottak, 

tungtransport  

Adkomst til de forskjellige 

boenhetene, både 

avkjørsler men også hvilke 

veg som skal benyttes som 

adkomstveg til boligene på 

toppen. Er omdisponering 

av fortauet den beste 

løsningen? 

Dette vil belyses i 

planarbeidet 

(kollektivdekning, ÅDT, 

gang- og sykkelveier 

osv). Kommuneplanen 

stiller krav om 

mobilitetsplan for 

utbyggingsprosjekter 

større enn 1000 m2 

BRA. Den totale BRA 

forventes å bli mer enn 

1000 m2.   

☒ Teknisk infrastruktur  

Brannsikring, vann og avløp, 

fjernvarme, renovasjon 

Adkomst oppstilling og 

snumuligheter for kjøretøy til 

renovasjon og brann. 

Området er også innenfor 

konsesjonsområdet for 

fjernvarme, det er per 

kommuneplanens arealdel 

en tilknytningsplikt for tiltak 

over 1000 m2 BRA. 

Tilgjengelighet og eventuelt 

dimensjonering for VA og 

overvann må også 

vurderes. 

Tilgang til VA vil 

vurderes i planarbeidet, 

løsning for renovasjon 

og vet. Fjernvarme vil 

avklares i samråd med 

kommunen. 

☒ Sosial infrastruktur 

Skole, barnehage, andre 

institusjoner, kommunale 

boliger   

Ligger i nærheten av både 

skole og barnehage. 

Tilliggende skoler har per 

tidspunkt for oppstartsmøte 

tilgjengelig plass. 

Det er både skole og 

barnehage i 

nærområdet. I dagens 

situasjon er det 

kapasitet for flere 

brukere ved både 

barne- (Sagabakken) 

og ungdomsskole 

(Gudeberg).  
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☒ 

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, 

områdestabilitet, drikkevann, 

forurenset grunn   

Støy og forurensing i 

byggefasen. Det er hellende 

terreng mot eiendommene i 

nord, ved terrengtilpassing 

må det sees til at ny grunn 

står stabilt og at den ikke 

kryper.  

Området er i NVEs 

kartkatalog gitt som 

mulighet for marin leire, 

dette må undersøkes. 

Løsmassekart til NGU gir 

området som med tynt 

dekke marine avsetninger 

og hyppige fjellblotninger. 

Risikoen må avklares.  

Dette vil avklares 

nærmere med 

kommunen og aktuelle 

sektormyndigheter ifm. 

varsel om oppstart.  

☒ Overvann  

Åpne vannveier, infiltrasjon, 

fordrøyning  

Planområdet er i dag en 

større grønn hage. Her vil 

bildet endres markant. 

Overvann må håndteres på 

egen grunn, og eventuell 

fordrøying eller bortledning 

må utredes/avklares. 

Dette vil vurderes som 

en del av planarbeidet.  

☒ Natur  

Registreringer av 

naturverdier, føre-var-

prinsippet, 

økosystemtilnærming og 

samlet belastning  

Registreringer i nærområdet 

har vist enkelte rødlista 

arter, flere av disse fugler. 

Påminner også om at 

kommuneplanens arealdel 

stiller krav til at trær med 90 

cm stammediameter i 1 

meters høyde ikke skal 

felles uten tillatelse fra 

kommunen. 

Det er ikke registrert 

noen arter med noen 

form for vern innenfor 

planområdet. Det er 

heller ikke kjent at 

eksister arter med 

vernerestriksjoner i 

dagens situasjon. Dette 

vil belyses nærmere 

som en del av 

planarbeidet. 

☒ Landskap  

Terrengform, synlighet, 

vegetasjon, bylandskap  

Planområdet ligger på en 

høyde i terrenget med slakt 

hellende terreng i flere 

retninger. Terrenget er ikke 

så bratt at man får større 

konsekvenser for 

fjernvirkning og synlighet, 

men kombinasjon med 

utbygning og endring i 

vegetasjon vil kunne påvirke 

fjernvirkningen. 

Eiendommen ligger på 

en slakt markert høyde 

i terrenget. Terrenget 

er imidlertid såpass 

slakt, at dette forventes 

ikke å ha særlig 

betydning med tanke 

fjernvirkning. Imidlertid 

vil nok enkelte naboer 

oppleve/merke at ny 

bebyggelse vil kommer 

tettere på- og at 

eiendommen vil bli mer 
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utbygd enn i dagens 

situasjon.  

☒ Friluftsliv  

Grønne korridorer, 

stisystemer, båt- og 

kajakkutsetning, 

badeplasser, skolens tursted 

Eiendommen fungerer idag 

som en grønn lunge uten å 

ha verdi som friluftsområde 

da det er en privat hage. 

Eiendommen som skal 

bebygges er i dag en 

privat innhegnet 

boligeiendom, og 

således ikke tilrettelagt 

for allment friluftsliv.  

☒ Kulturmiljø  

Verneverdige bygninger, 

anlegg og landskap, 

fornminner, tilpasning 

Ingen kjente registreringer 

innenfor planområdet, men 

kulturminneloven  

Det er ikke mistanke 

om kulturminner 

innenfor planområdet. 

Tiltaket vurderes å 

heller ikke påvirke 

kulturminner utenfor 

planområdet. Dette vil 

likevel vurderes som 

en del av 

planbeskrivelsen.  

☒ Risiko og sårbarhet  

Flom, ulykker, 

klimaendringer etc.  

Avklares gjennom ROS-

analyse. 

Det vil utarbeides en 

risiko- og 

sårbarhetsanalyse. 

Spesielt relevante tema 

vil gis ekstra 

oppmerksomhet.  

☐ Levekår og folkehelse   

☐ 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 sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til naboer, 

barn og unge, og offentlige myndigheter: 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Naboer, 

sektormyndigheter og 

organisasjoner (i tråd med 

kommunens lister) 

Varsel om oppstart i form av 

brev og kunngjøring i avis og 

på kommunens hjemmeside.  

August 2021 

Naboer, 

sektormyndigheter og 

organisasjoner (i tråd med 

kommunens lister 

Utlegging av reguleringsplan til 

offentlig ettersyn. Dette gjøres 

av Fredrikstad kommune. 

Våren 2022 

Offentlig kunngjøring, i 

tillegg skal naboer 

orienteres eksplisitt 

Kunngjøring i lokalavis og på 

kommunens hjemmeside. 

Sommer 2022 

 

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. 

Det er naturlig at forslagsstiller/plankonsulent tar kontakt med kommunens saksbehandler for 

en gjennomgang av varslingsuttalelser etter varslingsfristen, for å kartlegge utredningsbehov 

og nødvendige tilpasninger i prosjektet. Det er hensiktsmessig å avdekke eventuelle kritiske 

tema tidligst mulig i prosessen. Utover dette vil utfallet av innspill med videre avdekke behov 

for koordinering og møter. Det er også ryddig å ta fortløpende avklaringer på telefon eller e-

post.  

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

 Planområdet  

 Konsept  

 Prosess  
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Drøfting og avklaringer gjort i oppstartsmøte: 

Planområdet:  

Kommunen påpeker at det kan være fordelaktig å utvide varslingsgrensen til å også omfatte 

snuhammeren/snumuligheten i nordenden av Roseveien. På denne måten kan eventuell 

snumuligheter for større kjøretøy sikres. 

Forslagstiller sier seg enig i å utvide varslingsgrensen til å også omfatte dette arealet, dette 

er innarbeidet i oppdatert oppstartsmøtereferat og planinitiativ.  

 

Konsept:  

Kommunen påpeker at planområdet ligger i et område/bygningsmiljø med saltak og lav 

bebyggelse. Det blir viktig å ta hensyn til i utarbeidelsen av konseptet. 

 

Videre prosess: 

Forslagstiller/konsulent ønsker møte for å diskutere merknader som blir sendt ved varsling 

av oppstart. Konsulent kontakter reguleringsavdelingen etter endt varslingsfrist for å sette 

opp ett møte. 

 

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:  

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   
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☐ Grønn infrastruktur   

☐ Annen infrastruktur    

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) 

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) 

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser på PDF- eller Word-format. 

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
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Planbeskrivelse 

Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på 

PDF- eller Word-format 

ROS-analyse 

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. 

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:  

Overvann 

Informasjon – Grunnkart og matrikkelopplysninger 

Digitalt grunnkart: Grunnkart og plankart bestilles via Geomatikk-avdelingen, og leveres på 

SOSI-format i henhold til gjeldende SOSI-standard.  

Oversikt over hjemmelshavere, naboer og gjenboere: Henvendelse til Geomatikk-

avdelingen. Gnr/bnr må oppgis for de eiendommer det ønskes opplysninger om. 

17. Fremdrift  

 Tidspunkt 
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Plankonsulents planlagte tidspunkt for varsling (måned, år): August 2021 

Dialogmøte før oversendelse av komplett planforslag (Q1-Q4, år)  August/sept. 

2021 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 

planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til kommunen 

(Q1-Q4, år): 

Des/jan 

2021/2022 

 

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.  

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. 


