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1. Generelle opplysninger 

 
Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 x  Detaljreguleringsplan 

   Forenklet planendring. Gjeldende plan:    

   

Eiendom (gnr./bnr.): 679/2 

Plankonsulent: Multiconsult Norge AS 

Adresse: Storgata 35 

E-post: KineMarie.bangsund@multiconsult.no 

Tlf: 97685513 

Forslagsstiller: Odd Amundsen 

Fakturaadresse: Løkkaveien 2, 1634 Gamle Fredrikstad 

Nasjonal plan-ID:  3004 1217   

Kommunens saksbehandler: Frøydis Lunde Ingerø 

Tlf: 69305588 

E-post: froing@fredrikstad.kommune.no 

Møtested: Fredrikstad rådhus Møtedato: 09.05.22 

Deltakere:  

Fra forslagsstiller: Odd Amundsen 

Fra plankonsulent: Valborg Leivestad, Kine Marie Bangsund 

Fra kommunen: Frøydis Lunde Ingerø, Erik Strandberg Ferneborg 

Andre:   

Referent: Frøydis Lunde Ingerø 

Dato for godkjent referat: 30.05.22 

Godkjent av: Frøydis Lunde Ingerø 
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2. Kort presentasjon av prosjekt  
Beskriv kort prosjektet og hensikten med planarbeidet.  

Hovedintensjonen med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligområde med 

småhusbebyggelse, 13-20 enheter, avhengig av om det bygges kun eneboliger eller en 

kombinasjon av eneboliger og mer konsentrert bebyggelse. 

Det aktuelle planområdet ligger i Torsnes, rett sør for Toresvei og rett vest for Torsnes skole.  

Ny kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune ble vedtatt 18.06.2020. Her er det 

aktuelle planområdet markert som felt «B36» – framtidig boligområde. Det aktuelle 

byggeområdet B36 består av eiendommene 679/2, 111, 152 og festetomten 679/2/13. Av 

dette er det grunneiendommen 679/2 som er aktuell å bebygge. De eksisterende boligene vil 

i tillegg tas med i planforslaget. 

Eiendommen eies av Odd Amundsen, som også er forslagsstiller. Plankonsulent er 

Multiconsult Norge AS. 

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: ☐ 

Hvis ja, beskriv:  

Planinitiativet ble behandlet i planutvalget 07.04.22, utvalgssak 34/22. Følgende vedtak ble 

fattet:  

 

 1.  Planutvalget stiller seg bak planinitiativet og anbefaler oppstart av detaljregulering for 

Toresvei.  

2.  Det legges til grunn følgende forutsetninger og føringer for det forestående 

planarbeidet:  

 Det forutsettes at kommuneplanens arealdel følges.  

 Området er støyutsatt, det må jobbes med å sikre tilstrekkelige støyforhold på 
en måte som ikke forringer kvalitetene i landskapet.  

 Stedstilpasning skal legges til grunn ved utforming av ny bebyggelse: Farger, 
materialer, takform, byggehøyder og skala skal gjenspeile lokal byggeskikk. 
Tillatt typologi er eneboliger og/eller rekkehus.  

 Så mye som mulig av eksisterende terreng og vegetasjon skal tas vare på. 
Utbyggingen skal utføres skånsomt og terrengtilpasset.  

 Et tilstrekkelig bredt belte av eksisterende terreng og vegetasjon ut mot 
Torsnesveien beholdes uendret, slik at man får en naturlig skjerming mellom 
veien og ny bebyggelse.  

 Det bør oppføres boenheter i ulike størrelser, slik at det legges til rette for 
ulike befolkningsgrupper.  

 Det jobbes videre med å sikre trygg adkomst for gående og syklende fra 
planområdet frem til skole og barnehage. Standarden på Toresvei frem til 
Veel undersøkes og vurderes oppgradert.  
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 Forslagsstiller må sørge for god involvering og medvirkning fra tilstøtende 
naboer både innenfor og utenfor planområdet, samt lokalsamfunnsutvalg, 
velforeninger og interessegrupper. Medvirkning for barn og unge skal 
dokumenteres.  

 

 

4. Planavgrensning  
Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 

 

Avgrensningen vist på kartet er forslag til varslingsgrense, og skal endelig godkjennes av 

kommunen. 

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

Kommunens foreløpige kommentar til ønsket planavgrensning: 

Planavgrensningen ser ok ut.  

N 
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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: Nei 

Berørt grunneier av gbnr. 679/152 har gitt muntlig tilbakemeldinger om at de ikke ønsker at 

området bygges ut. De er bosatt midt i planområdet, og ønsker at det skal ligge som i dag.  

 

☐ Det er bruksrettigheter eller andre rettigheter tilknyttet planområdet.  

Hvis ja, beskriv: 

☐ Det er andre eiendomsforhold som må avklares.  

Hvis ja, beskriv:  

 

6. Eksisterende arealbruk innenfor planområdet 

Beskriv kort eksisterende arealbruk og forhold innenfor planområdet. Aktuelle temaer kan 

være: vegetasjon, landskap, bebyggelse, infrastruktur, grunnforhold, overvann, sol og vind, 

støy, kulturmiljø, naturverdier og eventuelt annet relevant.  

Eksisterende bebyggelse i området består av en-etasjes trebygninger med saltak, et 

skytterhus og en sveitservilla.  

Området er dekket med usammenhengende tynne løsmasser med furuskog og einerkratt 

med store partier med fjell i dagen. Området er preget av stenhuggeraktivitet med en rekke 

små «brott». 

Det aktuelle området har ingen viktig funksjon som f.eks. rekreasjonsområde i dag. Området 

er i stor grad grodd igjen med einerkratt. 

Kulturminner:  

Det er 3 SEFRAK-registrerte bygninger innenfor området. Et bolighus fra før 1850 er sterkt 

ombygget og integrert i en eksisterende bolig. Bygningen blir ikke berørt av utbyggingen. En 

smie fra ca. 1900 ligger innenfor plangrensen. Planen vil også ta med steinkjelleren fra før 

1850 på motsatt side av Torsnesveien slik at den kan få en hensynssone. 

I tillegg er det nyere tids kulturminner i planområdet i form av skytestillinger, rester av 

vakthytte og løpegraver fra siste verdenskrig.  

Natur:  

Det er i tilbakemelding fra kommunen vist til en forekomst av rødlistet barlind innenfor 

planområdet. Kommunen har ved befaring av området funnet 2 mindre eksemplarer av 

barlind.  

Etter som planområdet består av bart fjell og grunnlent mark regner en ikke med at det er 

stabilitetsproblematikk eller grunnforurensning i planområdet. 

Det vises til planbeskrivelsen for ytterlige beskrivelser av eksisterende arealbruk.  
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7. Omkringliggende bebyggelse og landskap 

Beskriv kort forholdene rundt planområdet. Omkringliggende bebyggelse, landskap, 

infrastruktur, byrom, kulturmiljø, naturverdier eventuelt annet relevant.  

Planområdet ligger på et lavt høydedrag i landskapet og grenser hovedsakelig til 

landbruksarealer og spredt bebyggelse. Mot sørvest ligger Torsnes lokalsenter, hvor man 

finner Torsnes barneskole, barnehage og butikk. 

 

 

 

8. Overordnede føringer 

8.1 Planstatus 

Regional planstatus 

Merk aktuelle planer Kommentar til aktuelle planer 

☒ Fylkesplan for Østfold Planområdet omfattes av regionale 

retningslinjer for Samordnet areal- og 

transportplanlegging som omtaler 

Torsnes om et lokalsenter.   

☐ Fylkesdelplan: Kystsoneplan for Østfold  

☒ Andre fylkesdelplaner se Viken 

fylkeskommune internettsider 

 

   

Kommunal planstatus 

Merk aktuelle planer Kommentar til aktuelle planer 

☒ Kommuneplanens arealdel  Planområdet ligger innenfor «B36» i 

kommuneplanens arealdel. Planområdet 

omfattes av rekkefølgekrav i 

bestemmelser 4.3 Nærmiljøpark og 

andre utearealer, samt generelle 

bestemmelser om blågrønne verdier, 

utbygging, uteoppholdsareal, 

kulturminner, universell utforming, 

transport, parkering, mm. Området 

omfattes av føringer for 

vedlikeholdsbygging i lokalsentre.  

Kommuneplanens føringer for utforming 

mm. legges til grunn.  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel Arealstrategier:  

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionale-planer/
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Sikre fortetting med kvalitet og en 

utvikling der arkitektonisk kvalitet blir 

ivaretatt. 

Sikre klimatilpasning i planleggingen. 

Bruke kulturminner og kulturmiljøer … 

som en ressurs i byutviklingen. 

☒ Kommunedelplan for klima og energi Basere utbygging på sirkulær 

tankegang, miljøvennlige materialer og 

energiløsninger og lave 

klimagassutslipp. 

☐ Kommunedelplan for kultur  

☐ Kommunedelplan for landbruk Planområdet vil ikke omfatte 

landbruksarealer.  

☒ Sykkelhovedplan for Fredrikstad Planen er en overordnet temaplan, som 

vil si at den viser ambisjonen og 

prinsippene for hovedsykkelveinettet, 

men uten å være juridisk bindende.  

Toresvei er avsatt som fremtidig blandet 

sykkel/bil. Det vil i planprosessen 

vurderes tiltak som viderefører Toresvei 

som sykkelvei. 

☒ Trafikksikkerhetsplan Planen støtter opp under de visjoner og 

mål som er satt i sentrale planer, dvs. 

nullvisjonen, mål i NTP og mål i fylkets 

regionale transportplan. Det vil i 

planprosessen vurderes tiltak som 

ivaretar trafikksikkerheten området. 

☒ Overvannsrammeplan Det vil i planforslaget utarbeides en VA-

plan som ivaretar hensynet til overvann. 

☒ Kommunedelplan for naturmangfold Det vil i planforslaget vurderes tiltak som 

ivaretar naturmangfold i størst mulig 

grad. 

☒ Kommunedelplan for Aktive Liv Det vil i planprosessen legges vekt på 

uteoppholdsarealer for opphold, lek, 

rekreasjon og idrett. 

 

Reguleringsplaner og annen planstatus 

Merk aktuelle planer Kommentar til aktuelle planer 

☐ Gjeldende reguleringsplaner/ 

bebyggelsesplaner 
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☐ Tilliggende reguleringsplaner  

☒ Andre planer/vedtak PUsak 34/22 - Planinitiativ for Toresvei, 

møtedato 07.04.22. 

☐ Annet planarbeid som kan ha betydning 

for utarbeiding av planforslaget 

 

 

8.2 Aktuelle statlige planretningslinjer 

Statlige planretningslinjer  

Merk aktuelle planretningslinjer Kommentar   

☒ 2014 Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

Føringene vil ivaretas i 

planprosessen. 

☐ 2011 Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen 

 

☒ 2018 Statlige planretningslinjer for klima- 

og energiplanlegging og klimatilpasning 

Føringene vil ivaretas i 

planprosessen. 

☒ 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i 

planleggingen 

Føringene vil ivaretas i 

planprosessen. 

☐ 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 

vernede vassdrag 

 

 

8.3 Rapporter og veiledere 

Lokale rapporter og veiledere 

Merk aktuelle rapporter og veiledere Kommentar 

☐ Gågatereglement  

☒ Lokalsamfunnsrapporter Føringene vil ivaretas i 

planprosessen. 

☒ Veinorm for Fredrikstad kommune Føringene vil ivaretas i 

planprosessen. 

☒ Renovasjonsveileder Føringene vil ivaretas i 

planprosessen. 

☒ Brannteknisk veileder Føringene vil ivaretas i 

planprosessen. 
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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  

 

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 

Det må sikres gjennom 

planforslagets 

estetikkbestemmelse at ny 

bebyggelse tilpasses til 

eksisterende. Takform, 

materialer, farger og uttrykk 

generelt må gjenspeile den 

lokale byggeskikken. Se PU-

vedtak.  

 

Den SEFRAK-registrerte smia 

i sørvest bevares og løftes 

frem som karakterskapende 

kulturminne. Smia må også 

sikres hensyntatt under 

anleggsperioden.  

Bebyggelsen skal tilpasses 

terrenget, ikke motsatt. 

Takhøyde, hager/utearealer 

og fotavtrykk på bygninger 

skal følge landskapet på en 

naturlig måte.  

Grønne tak bør benyttes.  

 

Det vurderes i videre 

planprosess og det 

foreslås bestemmelser 

som hensyntar temaet. 

http://www.planlegging.no/
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☒ Uteoppholdsareal  

Privat, felles og offentlig, 

nærmiljøpark 

Se kommuneplanens krav til 

uteoppholdsareal.  

Planinitiativet forutsetter at 

Torsnes skole kan benyttes 

som nærmiljøpark. Dette 

forholdet er ikke endelig 

avklart og må følges opp med 

parkavdelingen.  

Eksisterende kulturminner fra 

2.verdenskrig (skyttergraver 

mm.) bør vurderes benyttet i 

lekearealer/grøntområder 

som interessant 

landskapselement.  

Utearealer skal tilpasses 

terrenget, ikke motsatt. 

Hager/utearealer skal følge 

landskapet på en naturlig 

måte. 

Der eksisterende vegetasjon 

må fjernes, skal området 

beplantes på nytt med 

stedegne arter i utearealet 

(f.eks. furu, einer, eik). 

Eksisterende jordlag er skrint, 

for å legge til rette for 

stedegne arter bør utearealer 

opparbeides med passende 

type jord der det skal 

beplantes.   

 

Det foreslås at 

tilgrensede arealer 

som barnehagen 

benytter kan brukes 

som nærmiljøpark for 

området. Dette følges 

opp i videre 

planarbeid. 

 

Forslagsstiller ønsker 

at kulturminner 

innenfor området skal 

bevares og integreres i 

felles 

oppholdsarealer.. 

☒ Barn og unges interesser  

Dagens bruk og fremtidig 

behov av areal til 

lek/aktiviteter 

Eksisterende terreng er godt 

egnet til barns lek, med 

kulturminner og kupert 

landskap. Det må bevares en 

stor andel eksisterende 

terreng og vegetasjon for å 

sikre gode lekemuligheter. 

Ved behov for sikring med 

rekkverk, velges 

naturpregede, tilpassede 

løsninger.  

Det må sikres trygg adkomst 

til bussholdeplass samt 

skolevei. Trafikksikkerhet må 

hensyntas.  

Forslagsstiller er enig i 

vurderingene og 

temaer følges opp i 

videre planarbeid. 
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Lekeplass kan med fordel 

samles i ett område.  

 

☒ Universell utforming 

Tilgjengelige boenheter, 

offentlige byrom og 

uteoppholdsarealer 

Iht. TEK. Dette følges opp i 

videre planarbeid. 

☒ Mobilitet  

Kjøreveg, 

kollektivtilgjengelighet, 

sykkel og gange, bil- og 

sykkelparkering, 

varemottak, tungtransport  

Toresvei brukes som 

skolevei. Kvaliteten må 

vurderes videre i 

planarbeidet. Ved behov må 

veien sikres opparbeidet som 

rekkefølgekrav iht. veinormal.  

Det bør opparbeides 

snarveier for gående internt i 

planområdet, f.eks. i 

grøntdraget nordøst mot 

Toresvei (eksisterende sti i 

dag?). Stier må opparbeides 

på en skånsom måte som 

bevarer omkringliggende 

vegetasjon.  

Det må opparbeides sikker 

adkomst til bussholdeplass.  

Servicetrafikk bør holdes 

utenfor planområdet så langt 

det er mulig, med funksjoner 

samlet ved planområdets 

inngang der det er mulig.  

 

Det vil utarbeides en 

mobilitetsplan for 

planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felles renovasjon 

ivaretas ved innkjøring 

til feltet. Annen 

servicetrafikk vil i liten 

grad kjøre inn i 

boligveien. 

☒ Teknisk infrastruktur  

Brannsikring, vann og 

avløp, fjernvarme, 

renovasjon 

Det må foretas beregning for 

brannvann og utarbeides plan 

for dette. 

Det må utarbeides VA-plan. 

 

Det vil utarbeides en 

VA-plan for 

planområdet hvor 

disse temaene vil bli 

vurdert. 

☒ Sosial infrastruktur 

Skole, barnehage, andre 

institusjoner, kommunale 

boliger   

Krav om nærmiljøpark, må 

avklares nærmere hvor den 

skal være.  

Se punkt om Toresvei som 

skolevei over.  

  

Forslagsstiller vil som 

et alternativ til skolen 

vurdere muligheten til 

å benytte det 

nærliggende 

naturområdet som 

brukes av barnehagen 

som nærmiljøpark. 
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☒ 

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy,  

områdestabilitet, 

drikkevann, forurenset 

grunn   

Området er noe støyutsatt fra 

flere retninger; Torsnesveien i 

vest og sør, og skytterbanen i 

nord. Det er viktig å finne 

gode løsninger som ivaretar 

støyforhold så vel som 

estetiske kvaliteter. Av 

hensyn til områdekarakter bør 

støyskjermer unngås. 

Planområdet er noe forsøplet, 

med piggtråd, rustent metall 

og annet avfall. Opprydding 

må skje uten at eksisterende 

vegetasjon og landskap 

fjernes/ødelegges.   

 

Det vil utarbeides 

bestemmelser knyttet 

opp mot 

støyretningslinjen som 

ivaretar støyforhold i 

planforslaget. 

☒ Overvann  

Åpne vannveier, infiltrasjon, 

fordrøyning  

Overvann er trukket frem som 

aktuell problemstilling av VA-

avdelingen i internhøringen av 

planinitiativet. Det er ikke mer 

kapasitet på overvannsnettet. 

Det må jobbes med å finne 

gode løsninger for håndtering 

av overvann. Utbyggingen vil 

medføre en økning av harde 

flater i området.  

Blågrønne løsninger 

anbefales. Grønne tak er en 

foretrukket løsninger.  

Eksisterende grøntområde 

øst i planområde fungerer i 

dag som lokal 

overvannshåndtering. 

Eksisterende vegetasjon må 

(spesielt store trær) og 

vannvei/flomvei med 

tilhørende økologi/biotop må 

bevares.  

 

Det vil utarbeides en 

VA-plan for 

planområdet. Ulike 

blågrønne tiltak vil 

vurderes i videre 

planprosess. Det vil 

utarbeides 

bestemmelser som 

ivaretar temaet i 

planforslaget. 

☒ Natur  

Registreringer av 

naturverdier, føre-var-

prinsippet, 

økosystemtilnærming og 

samlet belastning  

Kommunen fant ved befaring 

av planområdet to, tre 

forekomster av barlind 

(rødlistet art). Området må 

kartlegges for 

barlindforekomster, og disse 

Det vil gjennomføres 

en kartlegging og 

vurdering av 

barlindforekomsten.  

 

Forslagsstiller ønsker 

å legge opp til 

bevaring av mest 
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må sikres i planarbeidet 

videre. 

Fjerning av eksisterende 

grønnstruktur for å plante på 

nytt er ikke et ønsket grep, 

men det det må gjøres pga. 

opparbeiding av uteareal el., 

velges stedegne arter og 

jordsmonn. 

Det finnes en dam i 

planområdet. Ser ut til å være 

menneskeskapt. Må 

undersøkes.  

Eksisterende grøntområde 

øst i planområde fungerer i 

dag som lokal 

overvannshåndtering. 

Eksisterende vegetasjon må 

(spesielt store trær) og 

vannvei/flomvei med 

tilhørende økologi/biotop må 

bevares.  

Området består i dag av 

kupert terreng og vegetasjon. 

Det forutsettes at 

utbyggingen, inkludert 

anleggsperioden, utføres på 

en skånsom måte. Terrengets 

utforming skal beholdes i stå 

stor grad som mulig, og større 

sprenginger/fyllinger/planering 

tillates ikke. Ny bebyggelse 

må tilpasses landskapet.  

Sammenhengende områder 

med eksisterende vegetasjon 

og landskap må bevares. 

Eksisterende 

økosystemtjenester i disse 

områdene skal ikke forstyrres. 

Blant annet 

vegetasjonsskjerm mot 

Torsnesveien, og 

grøntområdet/»dalsøkket» 

mot øst.  

Store furutrær og edelløvtrær 

tilfører i dag området 

betydelige kvaliteter, og vil 

mulig vegetasjon i 

området.  

Denne dammen er 

opprinnelig en brønn 

for den ene av de 

eksisterende 

eneboligene innenfor 

planområdet. Det 

foreslås fra 

forslagstiller at denne 

dammen kan bli en del 

av 

overvannshåndtering 

for området, men det 

må vurderes 

sikkerhetstiltak.  

 

Forslagsstiller 

planlegger ingen tiltak i 

grønnstrukturen rundt 

boligområdene (se 

utsnitt fra planskisse). 
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bidra positivt til bokvalitet. Det 

må avsettes areal i plankartet 

som sikrer bevaring av den 

naturlige vegetasjonen 

inkludert trærne og deres 

rotsone.  

 

☒ Landskap  

Terrengform, synlighet, 

vegetasjon, bylandskap  

Området består i dag av 

kupert terreng og vegetasjon. 

Det forutsettes at 

utbyggingen, inkludert 

anleggsperioden, utføres på 

en skånsom måte. Terrengets 

utforming skal beholdes i stå 

stor grad som mulig, og større 

sprenginger/fyllinger/planering 

tillates ikke. Ny bebyggelse 

må tilpasses landskapet.  

 

Forslagsstiller er enig i 

vurderingen, men det 

er viktig at dette sees 

opp mot mulig teknisk 

gjennomføring til 

prosjektet.  

☒ Friluftsliv  

Grønne korridorer, 

stisystemer, båt- og 

kajakkutsetning, 

badeplasser, skolens 

tursted 

Snarveier for gående 

gjennom planområdet bør 

sikres opparbeidet, må gjøres 

på en skånsom måte som 

ivaretar vegetasjon og 

landskap.  

Forslagsstiller ønsker 

en videreføring av 

eksisterende 

svarveier. Det vil bli 

utarbeidet 

bestemmelser som 

ivaretar temaet i 

planforslaget. 

☒ Kulturmiljø  

Verneverdige bygninger, 

anlegg og landskap, 

fornminner, tilpasning 

Det er registrert flere 

SEFRAK-registrerte bygg i 

planområdet, i tillegg til nyere 

tids kulturminner. Det oppgis i 

planinitiativet at det pågår 

dialog med fylkeskommunen 

om hvordan sistnevnte kan 

ivaretas. Det forutsettes at 

dette følges opp og sikres i 

planmaterialet.  

SEFRAK-registrert smie og 

steinkjeller må sikres bevart.  

Eldre bygninger i og utenfor 

planområdet brukes som 

inspirasjon ved utforming av 

ny bebyggelse.  

 

Forslagsstiller ønsker 

at kulturminner 

innenfor området skal 

ivaretas i 

planprosessen. Det vil 

bli benyttet 

hensynssoner med 

tilhørende 

bestemmelser i 

planforslaget. 

SEFRAK-registrert 

bolighus blir ikke 

direkte berørt. 
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☒ Risiko og sårbarhet  

Flom, ulykker, 

klimaendringer etc.  

 Det utarbeides ROS-

analyse for planen. 

☒ Levekår og folkehelse Det må legges til rette for 

boliger i ulike størrelser, slik 

at det åpnes for ulike 

befolkningsgrupper. 

 

Kommunens kommentar:  

Boligtyper er avklart i politisk 

behandling. Det tillates 

rekkehus og/eller eneboliger.  

 

Forslagsstiller vil 

vurdere dette i videre 

planarbeid. Boligtyper 

er ikke avklart ved 

planoppstart, og vil til 

en viss grad være 

markedsavhengig. 

☒ Andre relevante temaer Jordbruk: 

Det er store jordbruksarealer 

på flere kanter av 

planområdet, som må 

ivaretas ved anleggsfase og 

utbygging.  

 

Tilliggende 

jordbruksareal skal 

ikke bli berørt av 

utbyggingen.  

 

Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 

alternativvurderinger skal dokumenteres. Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

 

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 (ikke kommunen): 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Torsnes 

lokalsamfunnsutvalg 

Presentasjon i årsmøte i både 

Torsnes lokalsamfunn og 

Torsnes lokalsamfunnsutvalg. 

Mer enn 20 fremmøtte som i 

hovedsak støttet planene, med 

4. april 2022 
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unntak av de som bor på 

toppen av åsen i dag. 

Barn og unge Barn og unges representant i 

lokalsamfunnsutvalget deltok 

på orienteringsmøtet, men 

hadde ingen kommentar til de 

to boligområdene som ble 

presentert.  

4.april 2022 

Fylkeskommunens 

kulturminneavdeling 

Konsulent har hatt befaring 

sammen med konservator 

Adam Lindhagen fra Viken 

fylkeskommune for å se på 

krigsminnene i området. Det 

ble diskutert mulighetene for å 

integrere anleggene i 

fellesarealer i boligfeltet, og 

tilrettelegge for lek.  

Befaring 

2.desember 2021 

Naboer Utbygger bor rett ved 

planområdet og har tett 

kontakt med de som bor der i 

dag. 

Løpende samtaler 

ved behov. 

   

   

   

 

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. 

Beskriv forventninger til prosess/samarbeid frem til innlevering av planforslag:  

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

Drøfting og avklaringer gjort i oppstartsmøte: 

Temaene i tabellen ovenfor ble gjennomgått og drøftet. Se kommentarer fra kommunen og 

utbygger. Planutvalgets vedtak, forholdene nevnt i tabellen ovenfor og kommuneplanens 

arealdel legges til grunn i det videre planarbeidet.  

 

Oppsummerende spørsmål   

Er forslagsstiller kjent med kommuneplanens bestemmelser?  
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☒ 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   Kommunens kommentar: Kommuneplanens krav til nærmiljøpark vil løses gjennom 

rekkefølgekrav dersom parken skal opparbeides utenfor eget planområde. Eventuell 

utbedring av Toresvei, samt eventuelt andre nødvendige forhold som må løses utenfor eget 

planområde, kan nødvendiggjøre rekkefølgekrav.  

☐ 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 VA  

☒ Grønn infrastruktur Nærmiljøpark  

☒ Annen infrastruktur  Vei og gangvei  

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:  



Saksnavn og saksnummer: 
Dato for godkjent referat: 

  Side 19 av 21 
 

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. 

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 

 

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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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 

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 

Plankonsulents planlagte tidspunkt for varsling (måned, år): Mai/juni, 

2022 

Dialogmøte før oversendelse av komplett planforslag (Q1-Q4, år)  Q3, 2022 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 

planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til kommunen 

(Q1-Q4, år): 

Q4, 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. 
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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. 


