
Mal oppdatert pr. 11.11.2014 Side 1 av 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPPSTARTSMØTE REGULERING 

REFERAT 

Planens navn: Åsgårdhagen 
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Generelle opplysninger 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): 

Plantype: 

  Områdereguleringsplan 

Detaljreguleringsplan 

Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

x 

 

Eiendom (gnr./bnr.): 
423/30, 57, 60, 74, 75, 80, 158, 192, samt deler av 506/24 (G.A. Stouslandsvei) og 
Åsgårdveien, veiareal i Åsgårdveien/G.A.(0/0/0 - mangler matrikkel-id) 
 
Andre siden av Åsgårdveien/sideareal til veiene: 
423/54, 423/13, 423/15, 423/1, 423/14(muligens – tomten har usikre grenser), 423/95, 
423/189, 423/111, 423/96 

Plankonsulent: PLUS Arkitektur AS 

Adresse: Kirkegata 53, 1721 Sarpsborg 

Fakturaadresse: Åsgårdhagen AS, Damveien 28b, 1672 Kråkerøy 

e-post: post@åsgårdhagen.no 

Tlf: 478 56 000 

Forslagsstiller: Åsgårdhagen AS 

Nasjonal planID: 30041161  

Kommunens saksbehandler: Karine E. Winther 

Tlf: 69305678 

e-post: karwin@fredrikstad.kommune.no 

Møtested: Fredrikstad Rådhus Møtedato: 03.05.18 

Deltakere: 
Karoline Hov Larsen, Plus Arkitektur 
Pavel Fomenko, Plus Arkitektur 
Stein Georg Lillemoen, Åsgårdhagen AS 
Siri E. Lillemoen, Åsgårdhagen AS 

 

Karine E. Winther, saksbehandler, Fredrikstad kommune 
Ole Bernt Kvisgaard, saksbehandler(bisitter), Fredrikstad kommune 

Referent: Karoline Hov Larsen/Karine E. Winther 

Dato for godkjent referat: 21.09.2018. Revidert 24.07.2020. 

 

mailto:post@åsgårdhagen.no
mailto:karwin@fredrikstad.kommune.no
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Etterskrift – Revidert oppstartsmøtereferat (24.07.2020) 

Grunnet uavklarte eiendomsforhold og planarbeid på naboeiendommen ble planarbeidet for 
Åsgårdhagen satt på pause. Planarbeidet startet opp igjen med et dialogmøte den 28.05.2020. 
Det ble i etterkant oversendt et revidert planinitiativ som beskriver de nye forholdene. 
Forslagstiller har utvidet planavgrensningen etter innspill fra kommunen, og også kjøpt flere 
eiendommer innenfor planområdet. Som følge av dette har planinitiativets omfang også økt noe.  

Det ble vurdert at det ikke var behov for et nytt formelt oppstartsmøte, dog er det godkjente 
oppstartsmøtereferatet justert slik at det svarer til det reviderte planinitiativet. 
«Planmyndighetens kommentar» under de ulike punktene er ikke oppdatert, men etterskrift er 
lagt til der nødvendig. I øvrig er denne etterskriften å regne som planmyndighetens kommentar.  
 
Dialogmøtet den 28.05.2020 ble avholdt på Teams, og møtedeltakerne var:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I planinitiativet fremmer forslagsstiller et ønske om at planområdet skal behandles som en del 
av Byområdet i kommuneplanens arealdel. Kommunen forstår forslagstillers frustrasjon over 
konsekvensene det gir å ligge like utenfor grensen til byområdet. Likevel er dette et spørsmål 
som må avklares på et mer overordnet nivå. I en reguleringsprosess må planarbeidet forholde 
seg til kommuneplanens premisser. Det betyr, slik forslagsstiller selv peker ut, at de foreslåtte 
uteoppholdsarealene ikke samsvarer med kravene i kommuneplanens arealdel.  
 
Det reviderte planinitiativet ble behandlet i kommunens interne høringsgruppe den 30.06.20. Se 
sak 17/6661 for referat. Innspill fra intern høringsgruppe må følges opp i det videre 
planarbeidet.  
 
Kommunen viser spesielt til innspill fra skoleetaten, hvor det vises til en oppfyllingsgrad på 
98,9% for Kråkerøy ungdomsskole, med elevtallsprognoser frem til 2032 på ca 108%. 
Kommunen anser en oppfyllingsgrad over 90 % som full elevkapasitet for barneskoler, og 95 % 
for ungdomsskoler. J.f. kommuneplanens arealdel (2020-2032) §4.2, vil rammetillatelse ikke 
kunne gis før skolekapasitet er oppfylt. Forslagstiller bør derfor være klar over risikoen med å 
starte opp et planarbeid før skolekapasitet kan dokumenteres.   

 
Vi gjør for øvrig igjen oppmerksom på at anbefaling om oppstart ikke betyr at alle aspekter ved 
planinitiativet automatisk «godkjennes». Planmyndighet anser det derimot som et utgangspunkt 
for videre planprosess. 

 

 

 

 

 

Maria Henriksen   

Ivar Andreas Grønli  

Øivind Kristiansen 

Saksbehandler regulering, Fredrikstad kommune 

Fagleder regulering, Fredrikstad kommune 

Saksbehandler regulering, Fredrikstad kommune (bisitter) 

Stein Georg Lillemoen 

Siri Edsem Lillemoen 

Julie Sandvik 

Hans Kristian Nygaarden 

Alexander Mysen 

Åsgårdhagen AS (forslagsstiller) 

Åsgårdhagen AS (forslagsstiller) 

Åsgårdhagen AS (forslagsstiller) 

Plus arkitektur (plankonsulent) 

Plus arkitektur (plankonsulent) 
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Hensikten med planarbeidet 
Gjennom reguleringsarbeidet ønskes det å tilrettelegges for et nytt attraktivt boligprosjekt med 
svært fordelaktig beliggenhet i forhold til bysentrum og offentlig servicetilbud. Hensikten med 
planarbeidet er å detaljregulere for konsentrert boligbebyggelse og gjenspeile den fortettingen 
som skjer i nærområdet i forbindelse med utviklingen av Værstetorvet. 

 

Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

− Overgang og tilknytning til Værstetorvet. 

− Det må avklares mhp endringer av G A Stouslandsvei og fortetting langs 

denne. Vi legger opp til adkomst til underjordisk p-hus via G A Stouslandsvei 

eller Åsgårdveien.  

− Renovasjon i p-hus / nedgravde containere. 
 
 

Planmyndighetens kommentarer: 
 

Dette initiativet har blitt vurdert i flere runder for å avgjøre om det kan anbefales 
oppstart av planarbeid. Det ble forsøkt avholdt oppstartsmøte våren 2017, men pga 
mange usikre faktorer (bl.a. eiendomsforhold og planarbeid for del av Åsgård, 
utnyttelsesgrad her og mulig endring av fv. 451) har planmyndighet utsatt å anbefale 
oppstart. Ettersom planarbeidet for del av Åsgård hadde kommet lengre og en del 
eiendomsforhold har blitt ryddet noe opp i ønsket planmyndighet å avholde et nytt 
oppstartsmøte våren 2018. Dette var for å kunne ta hensyn til utvikling siden mai 2017. 

 

Vi gjør oppmerksom på at anbefaling om oppstart ikke betyr at alle aspekter ved 
planinitiativet automatisk «godkjennes». Planmyndighet anser det derimot som et 
utgangspunkt for videre planprosess. 

 
Det forutsettes noen premisser for oppstart av planprosess: 

 Det må varsles for hele området mellom Åsgårdveien og G.A. Stouslands vei. 
Må ta med flere tomter enn de forslagstiller er hjemmelshaver til, samt hele 
Åsgårdsveien og til senterlinje i G.A. Stouslands vei. Se også kommentarer 
under punkt 9 Planavgrensning. 

 Planfaglige temaer som ikke er avklarte og må vurderes videre i planprosessen: 
o Uavklart overordnet plansituasjon/rullering av arealplan med 

fortettingstrategi/planarbeid på Åsgårdjordet: Hva er passende typologi / 
stedstilpassning for Åsgårdhagen? Etterskrift (24.07.2020): Ny 
kommuneplan er nå vedtatt.  

o Kulturminne/-miljø / vern – det må vurderes om enebolig i Åsgårdsveien 
3 kan rives eller ikke. Eneboligen er tegnet av Finn Lillemoen som var 
en kjent arkitekt i Østfold. Arkitekten står omtalt i boken Arkitekturen i 
Fredrikstad – arkitektur- og byplanhistorien 1567-2014 (Klavestad, 
2014) som «en av Fredrikstads mest produktive boligarkitekter på 1960- 
, 70- og 80-tallet». Eneboligen fra 1966, som var arkitektens egen, 
omtales her som «en representant for arkitektens internasjonale stil» og 
er avbildet. 

o Spørsmål om veier: I planinitiativet beskriver plankonsulent at 
Åsgårdsveien skal styrkes som gang- og sykkelforbindelse, hva krever 
dette? Mulig endring av G.A. Stouslands vei (fv. 451) fra fylkesvei til 
kommunal vei påvirker Åsgårdhagen: Forslag til endring er en del av 
planprosess for del av Åsgård, Fv. 108 og 451 (planID 01061083) og 
det er ikke avklart hvordan denne veien blir utformet. Etterskrift 
(24.07.2020): Denne reguleringsplanen er nå vedtatt. 
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 Etter varsling av oppstart vil det bli aktuelt å legge planarbeidet frem til en 
prosessledende beslutning i Planutvalget. Uttalelser ved varsel om oppstart (fra 
myndigheter som ØFK, FMØ og SVV) kan komme med flere synspunkter om 
oppstart enn de planmyndighet har nevnt i dette referatet som. 

 Innspillene fra den kommunale høringsgruppen må tas hensyn til i planarbeidet 
videre. Se tilbakemeldinger fra høringsgruppemøtet 24.04.2018. Etterskrift 
(24.07.2020): se også tilbakemeldinger fra høringsgruppemøtet 30.06.2020.  

 
 

Vi ønsker å påpeke at det fortsatt er usikkerhetsmomenter knyttet til området og 
forslagsstiller starter opp (formelt varsler oppstart) på egen risiko. 

 
 

Eksisterende arealbruk 

Plankonsulent: 
Det foreslåtte planområdet består i dag av eksisterende eneboligtomter, grønnstruktur, samt en bygning 
lengst nord som benyttes til kontorlokaler. Planområdet inkluderer eksisterende veiareal (Åsgårdhagen og 
G.A. Stouslandsvei). Felles adkomst til området skjer i dag fra Åsgårdveien, som videre kobles på G.A. 
Stouslandsvei. 
 
Planområdet (som vist innenfor planens begrensning i detaljkartet) er på ca 9 daa. Planområdet ligger 
mindre enn 350 meter fra Fredrikstad stadion og mindre enn 500 m unna Stortorvet og den eksisterende 
sentrumskjernen. Planområdet grenser mot sør, vest og nordvest mot et etablert eneboligområde, og mot 
øst til Værstetorvet, - et større område som er regulert til næring- og boligformål.  

 
 

Planmyndigets kommentarer: 
 
 

Oppdatering på eiendomsforhold i etterkant av møtet (per 21.09.2018): 

 Del av areal langs Åsgårdveien eid av Ekheim Invest er kjøpt av forslagsstiller 

og slått sammen med gnr/bnr 423/60 i matrikkelen. 

 Kommunal grunn i gnr/bnr 423/57 er overført til kommunens nyopprettede 

eiendomsselskap. I saksvedlegg til Bystyremøtet 21.06.2018 er det i liste over 

eiendommer som skal overførest til selskapet listet opp 123/57 i Åsgårdveien. 

Næringsleder Helge Hasvold og han mener dette må være ment å være 423/57 

ettersom det ikke finnes et gnr/bnr 123/57 i Åsgårdveien eller i resten av 

kommunen forøvrig. Oppgitt areal på den såkalte “123/57” er 791 m2, noe som 

stemmer med parsellen sør i området (gressletten). Næring har bekreftet at 

423/57 i Åsgårdveien er oppført riktig i alle andre dokumenter, og at det bare er 

vedlegg til bystyresaken som er feil. 
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 Veiarealet i Åsgårdveien/G.A. Stousland vei mangler fortsatt matrikkel id og står 

som 0/0/0-teig. Dette må det rettes opp i. G.A. Stousland vei er fylkesvei eier 

her er sannsynlig ØFK/SVV. Åsgårdveien er trolig eid av Ekheim Invest.  

 Etterskrift (24.07.2020): Åsgårdhagen AS eier per 19.06.2020 tomtene gnr/bnr: 

423/75, 423/158, 423/60, 423/80, 423/74, 423/192 og 423/30 (hjemmel overføres i 

juli 2020. Det sees også på muligheten for kjøp av gnr/bnr: 423/57 

 

Eierforhold 

 
Åsgårdhagen AS eier per 19.06.2020 tomtene gnr/bnr: 423/75, 423/158, 423/60, 423/80, 
423/74, 423/192 og 423/30 (hjemmel overføres i juli 2020. Det sees også på muligheten for kjøp 
av gnr/bnr: 423/57 

 
 

Overordnede føringer 

1.1 Planstatus 

 
 Merknader 

x Fylkesplan for Østfold  

 Fylkesdelplan: Kystsoneplan for 
Østfold 

 

 Andre fylkesdelplaner se Østfold 
fylkeskommune internettsider 

 

x Kommuneplanens arealdel 2020-2032 Ny kommuneplan viser hele området 
som «nåværende bebyggelse og 
anlegg». Den planlagte arealbruken 
er i tråd med formålet i arealdelen.  
Planområdet ligger rett utenfor 
byområdeavgrensningen, som er vist 
i G.A.Stouslandsvei. Rett på andre 
siden av veien er arealene angitt med 
sentrumsformål. 
 
For reguleringsplaner utenfor 
byområdet tillates boligbebyggelse 
på maksimalt 18m (5 etasjer). 
 
Kravet til uteoppholdsareal utenfor 
byområdet er på minimum 80 kvm 
per boenhet. Alle boliger skal ha 
privat uteplass, det skal etableres 
minimum 30 kvm til felles 
uteoppholdsareal på terreng og 
minimum 40 kvm til offentlig 
tilgjengelig uteoppholdsareal på 
terreng. 
 
Det skal etableres sandlekeplass på 
minimum 100 kvm innenfor 
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planområdet. 
 
For områder med mer enn 25 
boenheter skal det etableres 
kvartalslekeplass på min 0,5 daa. 
Ved mer enn 50 enheter er kravet 1,0 
daa. 
 
For prosjekter med mer enn 1000 
kvm BRA skal det utarbeides en 
mobilitetsplan. 
 
Utenfor byområdet skal det etableres 
min 0,5 og maksimum 1,2 
parkeringsplasser per boenhet. 
 
Det skal etableres min 1 sykkelplass 
for boenheter <50 kvm, og min 2 
sykkelplasser bor boenheter >50 
kvm. 
 

x Kommuneplanens samfunnsdel  

 Kommunedelplan for kystsonen  

x Kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde 

 

x Kommunedelplan for klima og energi  

 Kommunedelplan for kultur  

 Kommunedelplan for landbruk  

x Sykkelhovedplan for Fredrikstad  

x Trafikksikkerhetsplan  

x Overvannsrammeplan  

x Gjeldende reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

Området faller under gjeldende 
reguleringsplan for Værste med 
PlanID 0106468, vedtatt 30.05. 
2001. Området har her formål 110 
- eksisterende bolig. Sørøstlig 
hjørne av planområdet har formål 
offentlig trafikkområde – park. 

x Tilliggende reguleringsplaner - Del av Rødsveien og ny RV 108, 
PlanID: 0106345 

-Bebyggelsesplan på Åsgård (6 

boliger), ID: 0106386 

- Del av Åsgård, FV 108 og 451, 
planID 01061083 

 

 Andre planer/vedtak  

x Annet planarbeid som kan ha 
betydning for utarbeiding av 
planforslaget 
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1.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner 

 
 Merknader 

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

 

 2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen 

 

x 2018 Statlige planretningslinjer 
for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning 

 

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

 

 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

 

 2008 Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

 

Rapporter og veiledere 

1.2 Lokale 

 
 Merknader 
 Gågatereglement  

x Lokalsamfunnsrapporter Kråkerøy Nord 

 

1.3 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 

Plankonsulent vurderer det slik 
at planforslaget ikke utløser 
krav om KU. (Se vedlagt KU-
notat datert 23.04.2018). 

 

Planmyndighet er enig i 
denne vurderingen. 

http://www.planlegging.no/
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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) 

Det må sikres tilstrekkelig areal 
avsatt til 
lekeplass/uteoppholdsareal ihht 
gjeldende bestemmelser for 
Fredrikstad kommune. Gjeldende 
krav til terreng, solforhold og støy 
legges til grunn. 

 
x 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv- 

tilgjengelighet, parkering, 

adkomst, kapasitet, sikkerhet og 

standard, VA, fjernvarme 

Se tidligere kommentarer ang 

Åsgårdsveien og G.A. Stouslands 

vei. G.A. Stouslandsvei fylkesvei 

(Fv 1112) med ÅDT = 1568 med 

6 % andel tunge kjøretøy (2018). 

Åsgårdveien er kommunal vei, og 

det foreligger ikke trafikktall for 

denne. Åsgårdveien er 

gjennomgående og kobler seg på 

G. A. Stouslandsvei nord for 

planområdet og på Rødsveien et 

par hundre meter sør for 

planområdet. 

 

Parkering er tenkt løst i 

parkeringskjeller. Innkjøring til 

felles parkeringskjeller kan skje 

både fra Åsgårdveien i tomtens 

nordlige punkt, eller fra G.A. 

Stouslandsvei fra øst. Ved å 

legge adkomst og avkjøring i 

tidlig punkt på Åsgårdveien eller 

fra G.A. Stouslandsvei reduseres 

unødvendig trafikkbelastningen 

på Åsgårdveien, og Åsgårdveien 

kan fungere som hovedtrase for 

gående og syklende. 

Ledningskart bestilles av 

Fredrikstad kommune 
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x Sosial infrastruktur Nærliggende skoler: Rødsmyra 

Skole (1,8 km), Rød skole 

Kråkerøy (2 km), Kråkerøy 

ungdsomsskole (3 km), 

Høgskolen i Østfold (250 m) 

Nærliggende barnehager: 

Kråkeby (100 m), Smertulia (1,5 

km), Glombo 

(2 km), Tørkopp FUS (2 km), 

Fotspor (2,2 km) 

 

 
x 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

Geoteknikk og 

områdestabilitet 

dokumenteres i plansaken. 

Den østlige delen av 

planområdet er i NGUs 

løsmassekart vist å bestå av 

et usammenhengende 

dekke eller tynt dekke over 

berggrunnen av hav- og 

fjordavsetning og 

strandavsetning. Den 

nordøstlige delen av 

planområdet er vist å bestå 

av et sammenhengende 

dekke av hav- og 

fjordavsetning. Det er ikke 

grunnvannspotensiale i 

løsmassene. Planområdet 

ligger utenfor flomsone (ref. 

NVE flomsonekart). 

 
Planområdet ligger delvis innenfor 
gul støysone.  Det forventes å være 
noe støypåvirkning fra innkjøring til 
den planlagte parkeringskjelleren 
for Værstetorvet øst for 
planområdet. 

Krav i tabell 3 i T-1442, 

Retningslinje for behandling av 

støy i 
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  arealplanlegging, blir lagt til grunn 

og tas med i planbestemmelsen 

og planbeskrivelsen. 

 
Radon: planområdet ligger i 

områder for Høy aktsomhet 

(miljøstatus.no). Det må tas 

høyde for at det er radon i 

grunnen som kan forårsake 

konsentrasjoner av radongasser i 

bygninger som overskrider 

anbefalte grenser. Det bør stilles 

krav om tiltak for å sikre at det 

ikke oppstår for høye 

radonkonsentrasjoner i nybygg 

(defineres i planbestemmelser og 

planbeskrivelse.) 
x Universell utforming Prosjektet vil følge gjeldende 

bestemmelser og krav om UU for 

Fredrikstad kommune. Disse 

ivaretas i reguleringsfasen, og 

sikres i planen.  

x Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 

sti/korridor, tur, strand) 

Trær innenfor planområdet vil 

vurderes i videre planprosess. 

x Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

Hensikten med planarbeidet er å 

tilrettelegge for ny konsentrert 

boligbebyggelse i form av 

separate bygningsvolumer 

innenfor planområdet. 

 
Planmyndighet anser at 

passende typologi og 

stedstilpassning for Åsgårdhagen 

må vurderes videre i 

planarbeidet. Det må tas hensyn 

til nærområdet med tanke på bl.a. 

utnyttelse, høyder og 

bebyggelsesstruktur. 
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x Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige 

bygninger, miljø, anlegg, etc 

I høringsgruppemøtet i april 

ønsket byantikvar en befaring i 

området. Byantikvar påpekte 

også at kulturmiljøet i og rundt 

planområdet må vurderes i saken 

og om man kan rive enebolig i 

Åsgårdveien 3. Se også 

kommentarer tidligere om 

Åsgårdsveien 3. 
 

x Risiko og sårbarhet (ROS) 
Flom, rasfare 

 

x Levekår og folkehelse  

 

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 Naboer 

informeres via 

varslingsbrev 

Ved oppstart 

Offentlige instanser Varslingsbrev Ved oppstart 

Øvrige Oppstartsannonse Ved oppstart 

   

 
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. 

Planavgrensning 

Planmyndighet setter det som premiss for oppstart av planarbeidet at det varsles for 
hele området mellom Åsgårdveien og G.A. Stouslands vei. Planområdet kan heller 
trekkes inn i løpet av planprosessen. Varsel må ta med de tomtene som havner 
innenfor dette området, samt hele Åsgårdsveien og til senterlinje i G.A Stouslands 
vei for å kunne skape rammer for et sammenhengende område. Langs 
Åsgårdsveien har flere naboeiendommer usikre grenser. For å unngå at det må 
varsles utvidelse på et senere tidspunkt må det derfor varslet planområde ligge litt 
inn på disse boligtomtene. I sør må planavgrensningen overlappe med 
reguleringsplan for del av Rødsveien og ny Rv.108.
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Planavgrensning og reguleringsplaner i området. 

 

 

Planavgrensning og kommuneplan/byområdeplan. 



Mal oppdatert pr. 11.11.2014 Side 16 av 15 
 

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. 

 

Kart 
 

 

Grunnkart og matrikkelopplysninger Merknader 

 

 

X 

 

 

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.  

 

X 
 

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 

x Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 

kommunaltekniske anlegg 

 

x Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
annen infrastruktur 

Forholdet med VA og veg 
undersøkes i 
planarbeidet 

Oppstart av planarbeidet 
 

X Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 

X 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: 



Mal oppdatert pr. 11.11.2014 Side 17 av 15 
 

 

  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. 

 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: August 2020 

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

Q1 2021 

 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. 
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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. 

 
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. 
 
 


