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Generelle opplysninger 

 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  

Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 X  Detaljreguleringsplan 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.): 55/431, 55/433, 55/9/8, 55/9/107 og del av 55/9. 

Plankonsulent: Rambøll Norge AS 

Adresse: Postboks 383, 1601 Fredrikstad 

Fakturaadresse:  

e-post: per.atle.tangen@ramboll.no 

Tlf: 911 86 887 

Forslagsstiller: Vikeråsen AS v/Kjetil Amland Riegel, Pb. 67 Alnabru, 0614 
Oslo 

Nasjonal planID:  3004 1196   

Kommunens saksbehandler: Thomas Martin Stokke 

Tlf:  69 30 56 55 

 

e-post: thmsto@fredrikstad.kommune.no 

Møtested: Teams Møtedato: 01.07.2020 

Deltakere:  
Fra plankonsulent:  
Kjetil Amland Riegel, Vikeråsen AS 
Thomas Bergum, Bergum Bygg AS 
Per Atle Tangen, Rambøll Norge AS 
 
Fra kommunen:  
Thomas Martin Stokke 
Øivind Kristiansen 
 
Andre:   
  
 

Referent: Thomas Martin Stokke 

Dato for godkjent referat: 02.07.2020 

 
 

mailto:%20thmsto@fredrikstad.kommune.no
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Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger i form av frittliggende 
småhusbebyggelse, som en naturlig forlengelse av eksisterende boligområde på 
Vikertoppen. Foreløpige skisser antyder ca. 15 nye tomter.  

Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

 Gjennomgang av skisse/løsninger og hva som er gjort og hva som er tenkt. 
Tilbakemeldinger fra kommunen på dette.  

 Gjennomgang av referat fra internt høringsmøte. Herunder krav til lek/ 
«nærmiljøpark», renovasjon og brann. 

 Krav til stigning på adkomstvegen (har betydning for terrengtilpasning). 

 Fremdrift.  
 
Diskusjon på oppstartsmøtet gjengitt nedenfor: 
 
Nærmiljøpark: Et lekeareal til det eksisterende boligfeltet på Vikertoppen (L3-4) 
ligger innenfor en radius av 400 meter fra både Vikeråsen syd og et annet pågående 
planarbeid for Krydderveien. Det er derfor aktuelt å få i stand et samarbeid mellom 
forslagsstillerne bak Vikeråsen syd, Krydderveien og kommunen for å etablere en 
nærmiljøpark på dette arealet. Kommunen tar sikte på å beramme et møte med 
begge forslagsstillerne om mulighetene for et samarbeid om nærmiljøpark i slutten av 
august. 
 
Deler av tomt nr. 9 overskrider grensen mot LNF-b-formålet i ny kommuneplan: 
Plankonsulent mener dette er detaljer som bør avklares i planprosessen. Fra 
kommunens side legger man en streng tolkning av avgrensningen mot LNF-b for nye 
boliger til grunn, ettersom §29, bokstav a) i bestemmelsene til ny kommuneplan ikke 
tillater nye boenheter for boliger i LNF-b. Saksbehandler i kommunen skal forhøre 
seg internt om begrunnelsen for avgrensningen mellom B12 og LNF-b, samt 
mulighetene for å bruke noe areal ute LNF-b for å innfri krav til sandlekeplass.  
 
Utfordringer knyttet til vei og VA: i møtet opplyste plankonsulent at det er 
utfordrende å oppfylle retningslinjer i SVVs veinormaler for adkomstveier mht 
stigning. Eventuelle avvik tas opp med teknisk drift i kommunen underveis i 
planarbeidet. Plankonsulent har også lagt opp til en intern adkomstvei som er smal 
med møteplasser for å begrense terrenginngrep, redusere fart og få et hyggeligere 
preg. Fra kommunens side vil det bli stilt krav om utbyggingsavtale som ivaretar 
veinorm og belysningsnorm. Veibredder, grøftearealer, vendehammere og eventuelle 
møteplasser må vies særskilt oppmerksomhet i utformingen av planen. (Etterskrift: 
Kommunens veinorm fra 2016 gjelder fortsatt (se lenke: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/teknisk-

drift/vei/veinorm_desember_2016.pdf)). 
 
Det er ikke lagt kommunale VA-ledninger helt frem til feltet. På det høyeste ligger 
tomtene på kote 37. Det må vurderes nærmere om det er behov for trykkforsterker og 
man må se på brannvannkapasiteten. Det vil bli stilt krav om utbyggingsavtale. 
Forslagsstiller og plankonsulent opplyste i møtet at de vil undersøke muligheten for å 
føre fram VA-infrastruktur fra sør som et alternativ til forlenge VA-infrastrukturen fra 
Vikertoppen i nord. 

https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/teknisk-drift/vei/veinorm_desember_2016.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/teknisk-drift/vei/veinorm_desember_2016.pdf
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Hul eik: Det er registrert et eiketre i ytterkanten av planområdet som er omfattet av 
forskriften for utvalgte naturtyper. Plankonsulent opplyser at det aktuelle treet ikke blir 
berørt av utbyggingen. Treet må likevel sikres med en hensynssone i planen, og det 
må gis en redegjørelse i planbeskrivelsen for hvordan treet skal ivaretas i 
anleggsperioden. 
 
Støy: Deler av planen og noen av boligene som ligger nærmest Vikerveien ligger i 
gul støysone. Dette er en vurderingssone hvor det stilles krav til at det utføres en 
støyfaglig utredning. Plankonsulent vurderer at trafikkmengden langs Vikerveien er 
lavere enn det tilgjengelig trafikkdata tilsier. For at kommunen eventuelt skal kunne 
vurdere å frafalle kravet om en støyfaglig utredning, må en eventuell lavere 
trafikkmengde i Vikerveien enn det tilgjengelige data tilsier dokumenteres med en ny 
trafikktelling. 
 
Medvirkning fra barn og unge: Alle som utarbeider et planforslag har plikt til å 
legge til rette for aktiv medvirkning fra barn og unge. Medvirkning fra barn og unge 
skal skje i planprosessen før planen sendes ut til høring og offentlig ettersyn. 
Forslagsstiller tilpasser aktiviteter for medvirkning fra barn og unge ut i fra hva som er 
hensiktsmessig og treffer målgruppen i lokalmiljøet. 
 

Eksisterende arealbruk 

Planområdet ligger i forlengelsen sydover fra boligområdet på Vikertoppen. Det er 
eksisterende hytter på eiendommene 55/431 og 55/9/8. Bebyggelsen på 55/431 er 
tenkt fjernet. Hytta på 55/9/8 er tenkt opprettholdt.  
 
For øvrig er planområdet ubebygd. Det består i all hovedsak av furuskog på skrint 
jordsmonn, og med en god del fjell i dagen. Ned mot dyrka mark i vest er det noe mer 
jordsmonn og tettere blandingsskog med høyere innslag av løvtrær. Vest for 
planområdet er det dyrka mark. Sør for planområdet er det eksisterende, frittliggende 
boligbebyggelse. Øst for planområdet er Vikerveien og noe frittliggende 
boligbebyggelse. Se kartutsnitt med ortofoto nedenfor.  
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Figur 1: Dagens arealbruk. Foreslått plangrense vist med blå strek. 

Overordnede føringer 

Planstatus 
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 Merknader 

X Fylkesplan for Østfold Innenfor nåværende tettbebyggelse. 

X Fylkesdelplan: Kystsoneplan for 
Østfold 

Planområdet ligger innenfor 
kystsoneplanen, men utenfor 100-
metersbeltet. De problemstillingene og 
hensynene som fremgår av 
kystsoneplanen anses lite relevante for 
planområdet. Planområdet anses å 
ivareta kystsoneplanens anbefaling om at 
evt. oppføring av nye boliger bør foregå i 
tilknytning til eksisterende tettsteder. I 
byggeområdene skal det legges vekt på 
å sikre friområder og naturelementer som 
sammenhengende grøntstrukturer i 
nærmiljøet. Forbindelse til ytre 
friluftsområder, strand og sjø må søkes 
opprettholdt og videreutviklet. Det bør 
tilstrebes klare grenser mellom 
byggeområder og områder som ikke skal 
utbygges, med vekt på hensiktsmessig 
arrondering av landbruksarealer. 

 Andre fylkesdelplaner se Østfold 
fylkeskommune internettsider 

 

X Kommuneplanens arealdel Ny kommuneplan ble vedtatt 18.6.2020.  
Området er avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse (område B12). Formålet 
er noe redusert i ny kommuneplan 
sammenlignet med den gamle 
kommuneplanen. Planområdet er i det 
vesentlige innenfor areal avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse (område B12), 
men deler av tomt nr 9 overskrider 
avgrensingen mot LNF-b i sør. 
Plankonsulent mener tomt nr. 9 må 
kunne inkluderes i utbyggingsområdet i 
sin helhet, og at dette er detaljer som bør 
avklares i planprosessen. Nedenfor er 
den nye kommuneplanen sammenstilt 
med revidert skisse. Fra kommunens 
side legger man en streng tolkning av 
avgrensningen mot LNF-b for nye boliger 
til grunn, ettersom §29, bokstav a) i 
bestemmelsene til ny kommuneplan ikke 
tillater nye boenheter for boliger i LNF-b. 
Saksbehandler skal forhøre seg internt 
om begrunnelsen for avgrensningen 
mellom B12 og LNF-b, samt mulighetene 
for å bruke noe areal ute LNF-b for å 
innfri krav til sandlekeplass.  
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X Kommuneplanens samfunnsdel «Alle skal ha et trygt sted å bo, i egnet bolig. 

Det skal skapes og opprettholdes trygge og 
gode lokalsamfunn, med en variert 
sammensetting av boliger. Oppnå mål om 
nullvekst i personbiltrafikken gjennom bolig-, 
areal- og transportplanlegging. Legge til rette 
for at veksten i persontransport tas gjennom 
gode gang-, sykkel- og kollektivløsninger.» 

 
Frittliggende boligbebyggelse er et godt 
supplement til all konsentrert 
småhusbebyggelse og blokker som 
bygges for øvrig i Fredrikstad. Det er 
bygd 2 bussholdeplasser til Vikertoppen 
som også vil dekke Vikeråsen syd. Det er 
ca. 2 km til Ålekilen fergeleie og gang-
/sykkelveg på hele strekningen. 
Forholdene burde derfor ligge til rette for 
at beboere kan gå, sykle og benytte 
kollektivtransport med en kombinasjon av 
g/s-veg og byferge, i tillegg til 
busstilbudet. 

X Kommunedelplan for klima og energi «Innen 2030 skal klimagassutslippene 

være redusert med minst 60 prosent, 

sammenliknet med 2016. 

Fredrikstad skal bidra til at Østfold-

regionen oppnår netto null 

klimagassutslipp innen 2050 ved både 

kraftig å redusere utslippene og øke CO2-

opptakene i Fredrikstad. 
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Fredrikstad skal bidra til å oppnå det 

globale lavutslippssamfunnet innen 

2050.» 

Ny bebyggelse vil bli oppført med 
minimum standard i henhold til kravene i 
TEK.  

X Kommunedelplan for kultur «Fredrikstads befolkning skal ha tilgang til et 
mangfoldig kulturliv, hvor man kan utfolde 
seg i et bredt utvalg av tilgjengelige tilbud og 
aktiviteter, og åpne arenaer der man kan 
oppleve kulturuttrykk av mange formater 
 
Fredrikstad skal ha et bredt omfang av 
kulturhus og kulturarenaer som skal være 
åpne for alle, utgjøre attraktive møteplasser 
og danne et tilfredsstillende kulturtilbud som 
møter befolkningens ønsker og behov.» 
 

Det er ingen direkte sammenheng, eller 
konflikt, mellom kulturplanen og 
planområdet.  

X Kommunedelplan for landbruk Planområdet omfatter ikke dyrka mark, 
men grenser inn mot det. Jfr. skisse er 
det tenkt opprettholdt en 
vegetasjonsskjerm mot den dyrka marka.  

X Sykkelhovedplan for Fredrikstad Det er sammenhengende gang-
/sykkelveger fra Vikeråsen til sentrum. 
Det anses ikke nødvendig med ytterligere 
tiltak.  

X Trafikksikkerhetsplan Fra planområdet følges nylig 
opparbeidet, intern adkomst med 
tilfredsstillende standard ned til 
Vikerveien. Vikerveien anses å ha 
tilstrekkelig standard for aktuell 
utbygging. I trafikksikkerhetsplanen er det 
ikke foreslått tiltak på de aktuelle 
strekningene.  

X Overvannsrammeplan Planområdet antas ikke å ligge i de mest 
utsatt områdene. Ettersom det er mye 
fjell i dagen fra før, antas ikke 
avrenningen fra området å øke veldig 
mye.  

X Gjeldende reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

Planområdet overlapper et mindre areal 
av reguleringsplanen for Vikertoppen 
(plan-ID 1036). Det gjelder en kort 
strekning av kjøreveg, og er innlemmet 
for å kunne tilpasse traseen videre mot 
sør.  
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X Tilliggende reguleringsplaner I tillegg til at planområdet stort sett får 

felles plangrense med Vikertoppen, får 
den felles plangrense med 
reguleringsplanen for «Viker – Oksviken 
g/s-vei» (plan-ID: 233) i sørøst. 
 

 
 Andre planer/vedtak Ingen kjente. 

 Annet planarbeid som kan ha 
betydning for utarbeiding av 
planforslaget 

Ingen kjente.  
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Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner 

 

 Merknader 

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

Redegjøres for i 
planbeskrivelsen. 

 2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen  

Ikke aktuell. 

X 2018 Statlige planretningslinjer for 
klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning 

Redegjøres for i 
planbeskrivelsen. 

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

Redegjøres for i 
planbeskrivelsen. 

 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

Ikke aktuell. 

 2008 Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

Ikke aktuell. 

 

Rapporter og veiledere 

Lokale 

 

 Merknader 

 Gågatereglement  

X Lokalsamfunnsrapporter Planområdet inngår i 
lokalsamfunnsrapporten for 
Gressvik. I rapporten er det ikke 
påpekt spesielle verdier eller 
hensyn for det aktuelle området. 

 

Sentrale 

Sentrale veiledere se www.planlegging.no  
 

Avklaring av konsekvensutredning (KU) 

 

 Merknader 

 Tiltaket krever konsekvensutredning  

 Plankonsulent må gjøre en vurdering 
av om prosjektet vil utløse krav om 
konsekvensutredning 

 

X Tiltaket krever ikke 
konsekvensutredning 

Ettersom tiltaket er lite, anses å 

være i tråd med overordnet plan 

http://www.planlegging.no/
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og ikke berører viktige samfunns- 

eller miljøinteresser, vurderes 

tiltaket ikke å utløse krav om 

konsekvensutredning. 
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Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering 

Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 
 

 Følgende tema må belyses av 

plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

 

X 

Barn og unges interesser. i 

planområdet 

(behov/bruk av areal til 

lek/aktiviteter) 

Planområdet omfatter ikke 

eksisterende lekearealer, men 

kan være nærturområde. 

Redegjøres for i 

planbeskrivelsen.  

X 

 

 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, 

adkomst, kapasitet, sikkerhet og 

standard, VA, fjernvarme 

Adkomst knytter seg på nytt 

vegnett på Vikertoppen. Dette har 

tilstrekkelig standard. Internt 

tenkes smal veg med 

møteplasser for å begrense 

terrenginngrep, redusert fart og 

hyggeligere preg. Fra 

Vikertoppen er det GS mot 

Gressvik og sentrum. Det er 

busslommer ved Vikerveien. 

Planområdet vil knytte seg på 

offentlig VA. Ligger ikke innenfor 

konsesjonsområde for 

fjernvarme.  

 

Ledningskart kan bestilles av 

Fredrikstad kommune 

X Sosial infrastruktur Det er  dårlig kapasitet på 

barneskolen i kretsen.  

X 

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

Planområdet vil neppe være 

utsatt for støy eller 

luftforurensning. Støyvarselkartet 

viser gul støysone mot 

Vikerveien, men ser ut til å ha 

lagt til grunn samme 

trafikkmengde langs hele 

Vikerveien. Det er mye mindre 

trafikk i den søndre delen.  

Nødvendig radonsikring må 

ivaretas ved bygging, jfr. TEK17. 

Hele området består av fjell i 

dagen/skrint jordsmonn. 
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Grunnforholdene anses 

tilfredsstillende.  

X Universell utforming Utbygging vil følge krav i TEK17.  

X Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 

sti/korridor, tur, strand) 

Planområdet har liten/ingen verdi 

med tanke på naturressurser. Det 

er ikke dyrka mark, og det er 

dårlig/ingen bonitet på skogen. 

Jfr. skisse er det tenkt 

opprettholdt en grønn korridor 

langs dyrka mark mot vest og 

turvegforbindelse mot sør. Det er 

lokale sprang/skrenter i terrenget. 

I skissen er det lagt vekt på å 

tilpasse løsninger til terrenget. 

Det er f.eks. at vegtrasé følger 

terrenglinjer, at bebyggelsen får 

underetasje for å ta opp 

høydeforskjeller o.l.  

X Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Det er tenkt frittliggende 

boligbebyggelse. Foreløpig er det 

tenkt boliger med litt høyere 

standard og ganske moderne 

uttrykk.  

X Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige 

bygninger, miljø, anlegg, etc. 

Det er ikke kjente verneinteresser 

innenfor området. Randsonen 

mot dyrka mark anses å være 

mest verdfull med tanke på 

biologisk mangfold. Her ligger 

også en registrert hul eik. Den vil 

ikke bli berørt av utbyggingen. 

For øvrig antas ikke området å ha 

spesielt høyt biologisk mangfold.  

 

Kontakt byantikvar. 

X Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

Det vil bli utarbeidet en ROS-

analyse basert på sjekkliste fra 

dept. Planområdet ligger for høyt 

og på fjell, slik at det ikke er 

utsatt for verken flom eller 

rasfare.  

X Levekår og folkehelse Planområdet anses godt egnet 

for boliger. Det er ikke utsatt for 
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støy eller forurensning, har gode 

solforhold og god tilgang til 

turområder o.l.  

 
 
Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 
alternativvurderinger skal dokumenteres. 
 
Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 
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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. 
 
Forslagstiller tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til 
naboer og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Naboer og myndigheter.  Brev og annonser 
iht. standard 
prosedyrer etter 
loven.  

August 2020. 

Direkte berørte grunneiere og 
naboer.  

Utbygger bor selv 
på Vikertoppen 
og kjenner mange 
fra tidligere. Det 
er opprettet dialog 
med de berørte 
allerede.  

Videre dialog ved 
behov.  

Interessenter, myndigheter, 
fagpersoner 

 Ved behov 

Barn og unge Forslagsstiller må 
legge til rette for 
reell og aktiv 
medvirkning fra 
barn og unge. 
Medvirkning fra 
barn og unge skal 
skje i 
planprosessen før 
planen sendes ut 
til høring og 
offentlig ettersyn. 
Forslagsstiller 
tilpasser 
aktiviteter for 
medvirkning fra 
barn og unge ut i 
fra hva som er 
hensiktsmessig 
og treffer 
målgruppen i 
lokalmiljøet. 

 

 
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. 
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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. 
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Kart 

   
Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

 
 
 

 
 
Digitalt grunnkart.  

Grunnkart og plankart bestilles via 
Geomatikk-avdelingen, og leveres 
på SOSI-format i henhold til 
gjeldende sosi-standard 

 Det er behov for tilleggsoppmålinger.  

 
 

 
Oversikt over hjemmelshavere, 
naboer og gjenboere 
 

Henvendelse til Geomatikk-
avdelingen. Gnr/bnr må oppgis for 
de eiendommer det ønskes 
opplysninger om. 

 

Gjennomføring 

   
Aktuelle rekkefølgekrav: Merknader 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

VA og veg må 
opparbeides.  

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
annen infrastruktur 

 

   
 

Oppstart av planarbeidet 

X Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

 Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget 
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 

X Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet 
kunngjøres.  Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. 
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 

X Konsulent oversender senest 1 uke før varsling: 

 Endelig annonsetekst i RTF- eller Word-format 

 Planavgrensning i jpg- eller pdf-format 

 Planavgrensning i SOSI- eller dwg-format 

 

Komplett planforslag – innhold og materiell 

 
 
 

Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være  
hensiktsmessig. Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle 
kart skal brettes i A4-format 

 Reguleringsbestemmelser på RTF- eller Word-format. 
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 Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på RTF- eller Word-
format. 

 Nødvendige illustrasjoner og modeller 

 Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

 Kopi av varslingsbrev 

 Varslingsliste 

 Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

 Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

 
 

Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for 
vurdering av planforslaget 

 Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

 
 

Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i 
basis geodata følger i egne SOSI-filer. 

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

 
 

 

.pdf fil av ferdig plankart. 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. 

 
 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende 
programvare ønskes en .dwg fil levert som et supplement til SOSI. 

 
Digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes som 
komplett 
 

Framdrift 

 Plankonsulents planlagte dato for varsling: Uke 34/35 
2020 

 
 
 

Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 
planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 
kommunen: 

Medio nov. 
2020 
 
 

 
 

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. 

 
 
 

 
 

Gebyr 

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

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. 
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