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Generelle opplysninger 

 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Områderegulering for Viken Park 

Plantype: 

 x  Områderegulering 

   Detaljregulering 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.):  628/4, 630/3, 633/1, 634/2, m.fl. 

Plankonsulent: Multiconsult Norge AS (hovedkonsulent), m.fl. 

Adresse: Postboks 1424, 1601 Fredrikstad 

Fakturaadresse: Viken Park AS, Svinesundsveien 336, 1788 Halden 

e-post: jorgen.langgard@multiconsult.no 

Tlf: 938 38 271 

Forslagsstiller:  Viken Park AS 

Nasjonal planID:  3004 1199   

Kommunens saksbehandler:  Øivind Juel Kristiansen 

Tlf:  69305653 

e-post:  oiikri@fredrikstad.kommune.no 

Møtested: Teams  Møtedato: 12.10.2020 

Deltakere:  
Fra plankonsulent:  
Jørgen Langgård (oppdragsleder) 
Elise Moen (disiplinleder arealplan) 
 
Fra kommunen:  
Espen Eggen 
Ivar Grønli 
Edvard Duvsete 
Øivind Kristiansen 
Erling Gunnufsen 
Eystein Kleiven 
 
Andre:   
Andreas Sporild Olsen (prosjektleder) 
Carl Haakon Garder (tiltakshaver) 
Carl Stener Garder (tiltakshaver) 
  

Referent: Reguleringsavdelingen 

Dato for godkjent referat: 22.10.2020 
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Hensikten med planarbeidet 

Fredrikstad kommune har over lenger tid hatt stort behov for nye næringsarealer. Det er 

behov for arealer av en viss størrelse, som har nærhet til kritisk infrastruktur som større 

hovedveier, havn og med mulighet for gode logistiske løsninger.  

Rambøll har i forbindelse med rullering av fylkesplan for Østfold gjort en analyse av de 

regionale næringsområdene i Østfold. Hovedkonklusjonen er at det fortsatt er plass i de 

utpekte områdene, samtidig anbefales det i rapporten at det tilrettelegges for et nytt regionalt 

næringsområde i Nedre Glomma. Tofteberg i Fredrikstad kommune ble derfor tatt inn i 

fylkesplanen ved sist rullering av fylkesplanen. Området har nå også blitt lagt inn i 

kommuneplanens arealdel 2020-2032 i Fredrikstad kommune som nytt næringsområde 

(feltnavn KB6).  

Viken Park AS har inngått opsjonsavtaler for kjøp av eiendommene som er avsatt til 
kombinert formål for næring (C-virksomheter) og masseuttak og ønsker nå å igangsette 
arbeid med reguleringsplan med hensikt å tilrettelegge for næringsutvikling innenfor KB6.  

Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 

I oppstartsmøtet ble følgende temaer drøftet: 

 

 Intensjon 
Intensjonen til forslagsstiller er at de kan gå rett på byggesak etter vedtatt plan. De ønsker 

ikke å starte en detaljregulering etter vedtatt plan. Det er greit at deler av området krever 

detaljregulering, men det er vesentlig at de kan komme i gang med bygging etter endt 

områderegulerings-prosess. Fordelen er at det er kun 1 aktør (forslagsstiller) her, noe som 

antagelig bidrar til å lette planarbeidet.   

 

Reguleringsavdelingen mener at det allerede nå i starten er viktig å tenke gjennom hvilken 

strategi man velger i forhold til detaljeringsnivå. Områderegulering som plantype legger som 

hovedregel rammene for påfølgende detaljreguleringer. Planområdet er stort og det kan 

være flere komplekse problemstillinger som dukker opp. Dersom dette skal løses i detalj i 

dette planarbeidet slik at man kan gå rett på byggesak fra områdereguleringen, er det en fare 

for at planprosessen kan komme til å ta lang tid.  Reguleringsavdelingens faglige råd er at 

områdereguleringen bør være overordnet, løse hovedstrukturer, og legge rammer for senere 

detaljregulering av delområder. Det kan være aktuelt å detaljere ut delområder som har et 

høyt avklaringsnivå slik at man her kan gå rett på byggesak, men dette må vurderes i 

planprosessen.  

 

 Planavgrensning 
Planavgrensningen som er vist i planinitiativet er et grovt kart som er basert på 

avgrensningen av  kommuneplanens hensynssone H810 – krav om felles planlegging, og 

H410 – infrastruktursoner. I tillegg er det inkludert et område i øst som er tiltenkt som 

massedeponi. Dette er en foreslått planavgrensning ved varsel om oppstart. 

Planavgrensningen kan bli innskrenket i løpet av planprosessen.  

Reguleringsavdelingen er i utgangspunktet enig i den avgrensningen som er foreslått, men 

det må oversendes mer detaljert kart over planavgrensningen som kan vurderes nærmere.  

 Avgrensning av næringsområdet i sør, mulighet for innveksling av arealer 
Forslagsstiller ønsker å utrede en mulig justering av planavgrensingen i sør. Ønsker å se på 

muligheten for å utnytte dette området i områdereguleringen. Avklaring av kulturminnet i 

området vil bl.a måtte vurderes.  
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Reguleringsavdelingens tilbakemelding er at dette er noen man kan vurdere videre i 

planarbeidet, men det forutsettes at det er gode faglige grunner for dette, og at det gjøres 

grundig rede for alle evt. avvik fra kommuneplanen. 

 Aktuelle utredningstemaer  
Forslagsstiller ønsker å spisse inn dette så mye som mulig på relevante temaer. Se 

reguleringsavdelingens kommentarer til utkast til planprogram nedenfor.   

 Rekkefølgekrav for etablering av adkomst 
Forslagsstiller vurderer om det kan være mest hensiktsmessig å starte med adkomst fra vest 

med bakgrunn i tilkobling til eksisterende VA-infrastruktur. Det er foreløpig usikkert hva som 

er best, men det er mulig de vil utfordre denne bestemmelsen, noe de i så fall vil komme 

tilbake til. Reguleringsavdelingens tilbakemelding er at kommuneplanen slår fast at første 

adkomst skal etableres fra Vardeveien.  

 Løsninger for deponering av renskmasser 
Dette må vurderes nærmere i planprosessen. Det er vesentlig for prosjektgjennomføringen at 

det planlegges tilstrekkelig areal med kapasitet for deponering av renskmasser innenfor 

planområdet.  I denne omgang er arealet som er tenkt som massedeponi i østre del av 

området inkludert i planavgrensningen, noen reguleringsavdelingen er enig i.   

 Informasjon og medvirkningstiltak 
Det er viktig å få med seg lokalsamfunnet og lokalsamfunnsutvalgene så tidlig så mulig; 

Årum, Torp og Skjærviken. Dersom det blir vanskelig å arrangere åpne møter pga. korona-

situasjonen må man finne gode digitale løsninger for å formidle informasjon og motta innspill. 

Kommunen hjelper til gjennom vår lokalsamfunnskoordinator (Vegard Anda) til å ta kontakt 

med lokalsamfunnene, slik at man kan drøfte hvordan man legger opp medvirknings-biten. 

F.eks. kan det være aktuelt at konsulent/forslagsstiller deltar med informasjon i deres lokale 

møter. Det vurderes om lokalsamfunnskoordinator bør knyttes nærmere opp mot 

planprosessen. 

 Samarbeidsform og kommunens deltagelse i planarbeidet 
Samarbeidsform, valg av plantype mv. er nedfelt i en politisk sak (formannskapets sak 

20/6752) der vedtaket gjengis nedenfor som en etterskrift:   

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 vedtas det å utarbeide en områderegulering 

for Viken Park.  

2. Det forutsettes at planarbeidet underlegges kommunal styring. Planen skal ha som 

utgangspunkt å utvikle området som et regionalt næringsområde i samsvar med de 

føringene som er vedtatt i Kommuneplanens arealdel 2020–2032, og de føringer som vil 

følge av vedtatt planprogram for arbeidet.  

3. Det opprettes en prosjektgruppe som ivaretar det løpende arbeidet med planen. 

Sammensetningen av gruppen framgår av saksframstillingen.  

4. Planutvalget holdes fortløpende orientert om utviklingen i planarbeidet.  

5. Det forutsettes at tiltakshaver, etter nærmere avtale, dekker alle kostnader forbundet med 

utarbeidelse av planforslaget, og kommunens kostnader forbundet med saksbehandlingen 

fram til 1. gangs behandling av planforslaget.  

6. Områdeplanen skal omfatte en plan for rekkefølgen i utviklingen av området. Dette 

inkluderer også en plan for rekkefølgen ved opparbeidelse av adkomstveier, hvor det skal 

legges vekt på vern av dyrket mark. Generelt skal det legges vekt på naturmangfold. 
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Prosjektgruppen ledes av BSU og vil være et samarbeidsforum for bl.a. å drøfte innhold og 

strategiske valg i planarbeidet, og formidle kommunens føringer og forventninger ut fra et 

nærings- og samfunnsperspektiv. Reguleringsavdelingen deltar i gruppen som 

planmyndighet. Plankonsulent lager et forslag til opplegg for en møtestruktur som 

oversendes kommunen. Gruppen kan f.eks. involveres ved milepæler i prosessen og ellers 

ved behov, slik at problemstillinger kan diskuteres og avgjøres der. Kommunen lager et 

utkast til avtale vedr. kostnader forbundet med planprosessen jfr. vedtakets pkt. 5.  

Reguleringsavdelingens tilbakemeldinger på utkast til planprogram  

 Generelt må alle relevante krav til innhold i et planprogram som følger av forskrift om 
konsekvensutredninger være dekket. Det gjøres en kvalitetssikring av dette.  

 Kapittel 1.1.2 omformuleres da vedtatt planprogram vil være et kommunalt dokument.  
 Det planlegges for et svært omfattende prosjekt med bl.a. 3 infrastrukturkorridorer for 

adkomst som hver for seg kan påvirke omgivelsene på ulike måter. I utkast til 
planprogram er det bare presentert ett utredningsalternativ i tillegg til referanse-
alternativet. Det bør vurderes om det er flere utredningsalternativer som bør belyses og 
konsekvensutredes. Dersom man ikke velger å utrede flere alternativer må det 
redegjøres nærmere for bakgrunnen for dette, og hvordan f.eks. konsekvenser av de 
ulike adkomstløsningen likevel er vurdert. 

 Det bør redegjøres/klargjøres noe grundigere for grepet med utredning av tekniske 
løsninger og sammenheng/koblingen mot konsekvensutredningen.  

 Under målformuleringen i mange av utredningstemaene gjentas ordlyden: «Innarbeide 
nødvendige konsekvensbegrensende tiltak i plankart og bestemmelser i den grad det er 
forenelig med utviklingen av et regionalt næringsområde for plasskrevende virksomhet». 
Ordlyden i kursiv bør tas ut eller omskrives, da den etter vår oppfatning forskutterer en 
prioritering, uavhengig av utfallet av konsekvensutredningen av det aktuelle teamet.   

 Under konsekvensutredningens utredningstema «trafikk» må også transportbehov/trafikk  
som genereres av tiltaket omhandles.  

 Utredningstema forurensnig av vann/vannmiljø/grunn må omhandles. 
 Under kapittel 6.3 bør det tas inn et eget underkapittel som spesielt beskriver/fokuserer 

samarbeid med og involvering av lokalsamfunnene/lokalsamfunnsutvalgene (i første 
rekke Årum men også Torp og Skjærviken).  

 Reguleringsavdelingen er opptatt av en god framdrift i saken, men tidsbruken i denne 
type planarbeid er svært vanskelig å anslå og framdriftsplanen som er vist i kap. 6.4 blir 
for detaljert. Det bør etter vår oppfatning heller fokuseres på hovedmilepeler anslått til 
f.eks. vår/sommer osv., ikke uker. Etterskrift: Reguleringsavdeling mener et realistisk 
anslag kan være at planen vedtas sommeren 2022, og at man tar utgangspunkt i dette i 
en veiledende framdriftsplan i planprogrammet.  
 

Utkast til planprogram bearbeides videre på bakgrunn av de tilbakemeldingene som er 

gitt her og oversendes reguleringsavdelingen for vurdering. Forslaget vil bli forelagt intern 

høringsgruppe til uttalelse før det legges ut på høring og offentlig ettersyn samtidig med 

varsel om oppstart av planarbeidet.  
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Eksisterende arealbruk 

Planavgrensningen omfatter primært skogs- og jordbruksområder. Planområdet inkluderer 
også deler av tilstøtende riks- og fylkesveier samt gårdsveier. Planområdet ligger sør for rv. 
22 (Sarpsborgveien), og nordvest for fv. 107 (Vardeveien). 

Overordnede føringer 

Planstatus 

 

 Merknader 

x Fylkesplan for Østfold Fylkesplan «Østfold mot 2050» ble 

vedtatt 22.08.2018, og omfatter hele 

tidligere Østfold fylke. Det er 

definert tre hovedtemaer i planen: 

Klima og miljø, verdiskapning og 

kompetanse samt levekår og 

folkehelse. 

Fylkesplanen inneholder en 
overordnet arealstrategi for Østfold, 
samt regionale arealstrategier. 
Planområdet er lagt inn som 
framtidig regionalt næringsområde i 
fylkesplanen. Ifølge fylkesplanen 
skal området benyttes til 
plasskrevende virksomheter (C-
næringer), til erstatning for Moum 
næringsområde og Årum som lå 
inne som regionalt næringsområde i 
den forrige fylkesplanen. 

 Fylkesdelplan: Kystsoneplan for 
Østfold 

 

x Andre fylkesdelplaner se Østfold 
fylkeskommune internettsider 

 

x Kommuneplanens arealdel Ifølge kommuneplanen skal 

området benyttes til plasskrevende 

virksomheter (C-virksomheter). I 

bestemmelsene til planen står det 

følgende om føringer for Tofteberg, 

KB6: «Området skal brukes til 

næring og masseuttak/C‐
virksomheter. Første adkomstvei 

skal etableres fra Vardeveien. 

Rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplan skal fastsette krav 

til utbyggingsrekkefølge sett i 

forhold til etablering av 

adkomstveier. Reguleringsplan skal 

sikre at nytt hellende marknivå skal 

etableres vesentlig lavere enn 

dagens terreng slik at virkningene 



 

Tittel: Nrrat Utskriftsdato: 22.10.2020 Side 8 av 15 
 

på landskapsbildet minimeres. 

Reguleringsplanen må gjøre rede 

for hvordan avbøtende tiltak sikrer 

at bebyggelse og anlegg ikke er 

synlig sett fra Oldtidsveien mellom 

Skjærviken og krysset 

Vardeveien/Haldenveien. 

Skjermende grønnstruktur i form av 

skog skal sikres i reguleringsplanen. 

Reguleringsplanen skal ha 

bestemmelser for bebyggelsens 

farge, lyssetting og reklame». 

 

I bestemmelsene til planen står det 

også under kap. 36, 

Infrastruktursoner at tre forskjellige 

traseer for adkomst til Tofteberg 

skal vurderes i forbindelse med 

reguleringsarbeidet. Tre ulike 

alternative traseer er markert som 

hensynssone infrastruktur (H410) i 

kartet.  

 

Området omfattes av hensynssone 
810, krav om felles planlegging. 
 
Deler av planområdet er vist som 
sosi 1200 - råstoffutvinning. Arealet 
er tenkt benytttet som område for 
deponi av renskmasser ifbm 
opparbeidelse.  

x Kommuneplanens samfunnsdel Føringer for planarbeidet vurderes 
og beskrives.  

 Kommunedelplan for kystsonen   

 Kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde 

 

x Kommunedelplan for klima og energi Føringer for planarbeidet vurderes 
og beskrives. 

X Kommunedelplan for naturmangfold Føringer for planarbeidet vurderes 
og beskrives. 

 Kommunedelplan for kultur  

x Kommunedelplan for landbruk Føringer for planarbeidet vurderes 
og beskrives. 

x Sykkelhovedplan for Fredrikstad Føringer for planarbeidet vurderes 
og beskrives. 

x Trafikksikkerhetsplan Føringer for planarbeidet vurderes 
og beskrives. 

x Overvannsrammeplan Føringer for planarbeidet vurderes 
og beskrives. 

x Gjeldende reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

Detaljreguleringsplan for G/s-vei 
Moum/Vesten med planID nr. 387 
er delvis innenfor 
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planavgrensningen og ligger i 
utkanten av infrastruktursone som 
strekker seg ut mot rv. 22. 
 
Reguleringsplan for Bråten sand- og 
grusuttak med planID 375, sørøst 
for planområdet, ligger delvis 
innenfor planavgrensningen. 

x Tilliggende reguleringsplaner Sør for planområdet er 
reguleringsplan for «Utvidelse av 
Lindalen pukkverk», med planID nr. 
1005, fra 2012. Denne planen 
regulerer området til Lindalen 
pukkverk med arealformål 
«kombinert bebyggelse og anlegg 
samt andre hovedformål», angitt til 
stenbrudd og masseuttak-LNF. 
 
Nærliggende er også 
reguleringsplan for Lindalen 
masseuttak, med planID 446, fra 
2000. 
 
Reguleringsplan for Gretnesdalen 
sydvest, leiruttak i Fredrikstad 
kommune, med planID 397 ligger 
tett inn til planområdet, nordøst for 
foreslått avgrensning.  
 
Områdereguleringsplan for Gretnes/ 
Sundløkka (ikke vedtatt) og fv. 110 
Gang- og sykkelvei Begby – Borge 
skole (gjelder kryss Vardeveien). 

 Andre planer/vedtak Godkjent alunskiferdeponi i 
sydvest 

 Annet planarbeid som kan ha 
betydning for utarbeiding av 
planforslaget 

Ingen kjente.  

 

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  

 

x 2009 Statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging i 
kommunene 

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

Redegjøres for i 
planbeskrivelsen  

 1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

 

 2008 Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

 

 

Rapporter og veiledere 

Lokale 

 

 Merknader 

 Gågatereglement  

x Lokalsamfunnsrapporter Lokalsamfunnsrapporten for Årum 
er sentral. I tillegg må rapportene 
for Torp og Skjærviken 
lokalsamfunn gjennomgås. 
 

X Kommunal veinorm/teknisk norm for 
veibelysning.  

Må legges til grunn dersom det 
forutsettes kommunal overtakelse 
av anlegg.  

   

 

Sentrale 

Sentrale veiledere se www.planlegging.no  Ved utarbeidelse av plandokumentene 
skal de nasjonale malene/veilederne for utforming av disse dokumentene følges.  

Avklaring av konsekvensutredning (KU) 

 

 Merknader 

x Tiltaket krever konsekvensutredning Planarbeidet utløser krav til 

planprogram og 

konsekvensutredning etter § 6 i 

forskrift om konsekvensutredninger, 

da det antas at tiltaket vil medføre 

uttak av malmer, mineraler, stein, 

grus, sand, leire eller andre masser 

på minimum 200 dekar samlet 

overflate eller mer enn 2 millioner m³ 

masse, derfor oppfattes planarbeidet 

av ledd nr. 19. Det vil være forventet 

et bruksareal for næringsbygg på mer 

enn 15 000 m2., og den derfor også 

omfattes av ledd nr. 24. 

http://www.planlegging.no/
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Ettersom planen omfattes av § 6 nr. 
24, er det ikke behov for 
gjennomgang av § 7 og § 8. 

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

 

 Tiltaket krever ikke 
konsekvensutredning 

 

 

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) 

 

x 

 

 

 

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 

Gang, og sykkelveier, kollektiv-

tilgjengelighet, parkering, 

adkomst, kapasitet, sikkerhet og 

standard, VA, fjernvarme 

 

 Sosial infrastruktur  

x 

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftforurensning, støy, radon, 

geoteknikk, drikkevann 

 

x Universell utforming  

x Natur og ressursgrunnlag 

Landskap, (behov/bruk, 

sti/korridor, tur, strand) 

 

x Estetikk/Typologi/Byggeskikk 

(form, struktur, funksjon, uttrykk) 

 

x Verneinteresser 

biologisk mangfold, fauna, 

fornminner, verneverdige 

bygninger, miljø, anlegg, etc. 

 

 

x Risiko og sårbarhet (ROS) 

Flom, rasfare 

 

 Levekår og folkehelse  

 
 



 

Tittel: Nrrat Utskriftsdato: 22.10.2020 Side 12 av 
15 

 

Planprosessen skal i nødvendig grad vurdere områdets egnethet (analyse) og 
alternativvurderinger skal dokumenteres. 
 
Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

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, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter (ikke kommunen): 

 

Hvem:  Hvordan: Når: 

Offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner, 
grunneiere og naboer 

Brev, annonse Varsling av 
oppstart 

Offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner, 
grunneiere og naboer 

Åpent 
informasjonsmøte, 
møte(r) med 
lokalsamfunnsutvalg.  

Varsling av 
oppstart 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 
Viken fylkeskommune, Statens 
vegvesen 

Regionalt planforum Varsling av 
oppstart 

Statens vegvesen Dialogmøte Underveis i 
planprosessen 

Offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner, 
grunneiere og naboer 

Åpent 
informasjonsmøte, 
møte(r) med 
lokalsamfunnsutvalg. 

Offentlig ettersyn 
av planforslag 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 
Viken fylkeskommune, Statens 
vegvesen 

Regionalt planforum Offentlig ettersyn 
av planforslag 

Andre berørte Dialogmøter Etter behov 

 
Det er viktig at lokalsamfunnsutvalget på Årum, Torp og Skjærviken involveres i 
arbeidet allerede fra en tidlig fase. Kommunens lokalsamfunnskoordinator (Vegard 
Anda, mailadresse:  vegand@fredrikstad.kommune.no, tlf: 69305636) kan være 
behjelpelig i arbeidet og med kontakter opp mot disse.  
 
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. 
 
 

mailto:vegand@fredrikstad.kommune.no
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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. 

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 

X Det er behov for tilleggsoppmålinger. Kan være behov for avklaringer av 
eiendomsgrenser i en senere fase 
av planarbeidet. 

 
x 

 
Oversikt over hjemmelshavere, 
naboer og gjenboere 
 

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

   
Aktuelle rekkefølgekrav: Merknader 

x Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

Vei, vann og avløp 

 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 

X 
 

 

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 

X Reguleringsbestemmelser på RTF- eller Word-format. 

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

X Nødvendige illustrasjoner og modeller 

X Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 

X Kopi av varslingsbrev 

X Varslingsliste 

X Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 

X Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 

X 
 

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

X Plankart i gjeldende SOSI-versjon. 

X 
 

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

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

X 
 

 

.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. 

X 
 

Hvis planen er produsert i AutoCAD, ArchiCAD eller tilsvarende 
programvare ønskes en .dwg fil levert som et supplement til SOSI. 
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Digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes som 
komplett 

Framdrift 

 Plankonsulents planlagte dato for varsling: Så raskt som 
mulig 

 
 
 

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

 
 
 

 
 

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 

Ikke relevant i områdereguleringer.  
 

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. 
 
 
 
  
 
 

 

 

 


