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1 Generelle opplysninger 
 
Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  
Plantype: 

   Områdereguleringsplan 

 x  Detaljreguleringsplan 

   Mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.):  49/119 m.fl. 
Plankonsulent: Griff Arkitektur AS 
Adresse: Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy 
e-post: kjersti@griffarkitektur.no 
Tlf: 698 77 698 // 979 50 828 
Forslagsstiller:  Sand Terrasse AS 
Fakturaadresse: Sand Terrasse AS, Skjæløyveien 65, 1626 Manstad 
Nasjonal planID:  3011 144   
Kommunens saksbehandler:  Aleksander Andreassen og Katarzyna Mitwicka 
Tlf:  693 75 024 
e-post:  aleand@hvaler.kommune.no  
Møtested: Skype-møte Møtedato: 23.04.2020 
Deltakere:  
Fra plankonsulent:  
Jarl Ture Vormdal, Griff Arkitektur 
Kjersti Grotle, Griff Arkitektur 
 
Fra forslagsstiller:   
Cato Jansen, Sand Terrasse AS 
Rune Kilebu, Sand Terrasse AS 
 
Fra kommunen:  
Katarzyna Mitwicka, rådgiver plan  
Aleksander Andreassen, rådgiver plan 
 
Referent: Aleksander Andreassen og Katarzyna Mitwicka 
Dato for godkjent referat: 05.08.2020 
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2 Hensikten med planarbeidet 
Planen skal legge til rette for et fritids-, turist- og infosenter med variert 
overnattings- og aktivitetstilbud. Det foreslås campingfasiliteter, et hotell med 
tilknyttede, frittliggende overnattingsrom på terreng og i trær, samt 
konferanselokaler. En sentral del av prosjektet er et hotell med et offentlig 
tilgjengelig utsiktspunkt på toppen, med utsikt over Hvaler og nasjonalparken. 
Det er en målsetning for prosjektet å bidra til samhandling og synergieffekt med 
øvrige aktører og destinasjonen innenfor besøks- og turistnæringen i 
kommunen.  
 

3 Tema som plankonsulent ønsker å drøfte 
• Gjennomgang planinitiativ.  
• Presentasjon og drøfting av mulighetsstudie 
• KU-vurdering, jf. planinitiativ.  
• Aktuelle fagutredninger. 

Støy, trafikk, geoteknikk?, biologi, kulturminne 
• Utbyggingsavtale. Info/krav ønskes så tidlig som mulig.  
• VA, Renovasjon etc. Info/krav fra kommunen ønskes så tidlig som mulig.  
• To eiendommer(43/112 og 43/199) er innlemmet i planområdet. Avklaring 

vedr evt. regulering.  

3.1  Tilbakemeldinger fra møtet 
Planinitiativet og mulighetsstudie 
• Parkering, beregne antall plasser i forhold til føringer i kommuneplanens 

bestemmelse § 4.9 som utgangspunkt, og ønsket plassering. Skjule 
parkeringsområde i fjell eller lage mer estetiske og overvannsvennlige 
løsninger, f.eks ved bruk av skjermede vegetasjon. Samt se på mulighet for 
sykkelparkering. 

o Må se på bruk av BRA og parkeringsareal, dette er ikke regnet inn i 
planinitiativet.  

• Mulighetsstudien viser til utvikling ved Sand Marina. Det ble spurt om 
planavgrensingen bør utvides. Dette kommer plankonsulent tilbake til 
senere.  

• Skal se på muligheter for parkering til friluftslivsformål,i tilknytning til 
nasjonalparken og turstier i området.  

• Uteområdene var nevnt skulle utformes etter prinsippene til universell 
utforming og begrenset terrenginngrep for å beholde naturpreg. 

• Usikre grenser i planområdet, må søke om oppmåling. Dette skulle gjøres 
snarest. 

• Må løse utfordringene med nærliggende  eiendommer 43/112 
(boligeiendom) og 43/199 (fritidseiendom). Dette må gjøres så tidlig som 
mulig i planprosessen. Og må synliggjøres i plandokumentene.  

• Hotellets hovedbygning er synlig fra sjøen og må følge føringer fra 
landskapskonvesjonen, kystsonedelplan. Skal ta vare på hensyn etter pbl § 
3-1.  

• Ønske om ekstraordinær medvirkning i høringsprosessen av planen. Dette 
er nok nødvendig i et prosjekt av slik skala.   
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• Aktuelle planfaglige tema må utredes i planarbeidet. Her ble det ikke lagt 
noe til, men konsulent skal utrede disse videre i planarbeidet.  

• Mulighetsstudie viser til flerbruk av området, til camping, konferanse og 
hotell, diverse hytter til utleie i området rundt for å skape en mer diverse 
opplevelser for kort og semi-kort utleie. Stier til bruk av hele planområdet, og 
til områder med aktivitet på hele Spjærøy. Samt en vei som går direkte til 
Sand Marina, og vil ha en tilknytning til aktiviteten her. Turveien til sand skal 
ha en trygg vei over/under fylkesveien.  

• Lite om landskapsarkitektur og løsninger innenfor planområdet. Det mangler 
en løsning for parkering. De bør også ta hensyn til overvann og prosjektere 
en løsning som går på landskapsutforming og bruk av blågrønn struktur. 
Planavdelingen ønsker minst mulig inngrep i natur, beholdning av 
vegetasjon, og bruk av stedsgitte materialer (helst unngå asfalt om dette er 
mulig) 

 
Fagutredninger og rapporter 
• Utredning av støy til anleggsperioden 
• Støy må vurderes i forhold til bebyggelsens plassering ved fylkesveien, eller 

om det skal legges inn tiltak som støyskjerm/vegetasjonskjerm. 
• Krav til massebehandingsplan 
• Skal utredes rapport og natur- og biomangfold i planområdet 
• Må utredes en rapport for landskapsvirkingen av tiltaket på hotelltomten. 

Med nær og fjernvirkning på hvalers kulturmiljø og kystlandskap.  
o Samt ble det diskutert at kommunen skal engasjere en tredjepart for å 

vurdere landskapsvirkningene. 
• Må gjennomføres en vurdering av overvannshåndtering 
• Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete 

kulturminner skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren 
varsles. 

 
 
Tilbakemeldinger fra intern høring:  
Overvannshåndtering: 
Det må i planforslaget legge frem et forslag til overvannshåndtering for området. 
Bebyggelse nedenfor planområdet kan bli belastet ved fortetting av overflatene i 
prosjektet. 
 
Viktige punkter som må vurderes er: 
1. Det må i forbindelse med fremføring av vann- og avløpsledninger(spillvann) 
også dimensjoneres å legges med overvann til området 
2. Vurdere overvannsprinsipper som 1) Infiltrasjon 2) Fordrøyning 3) Flomveier 
 
Det er i dag mye naturlig fordrøyning i dette området som reduserer hastigheten 
på vannet ved nedbør. 
Stipulert areal som faller mot Lindalsveien og aktuelle planforslag er på ca. 190 
mål. 
 
Vei og renovasjon: 
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Adkomst: vi ser det som mest hensiktsmessig å ha samme inn- og utkjørsel 
som Hvaler camping i Linddalsveien. Vår begrunnelse er at det da blir minst 
mulig avkjørsler på fv 108, og det er allerede en etablert busslomme på begge 
sider av fylkesveien. Vi har vurdert avkjørsel nord for området på fv 108 som en 
mindre egnet avkjørsel da denne ligger i en sving på vei med fartsgrense 80 
km/t . Linddalsveien blir da et naturlig knutepunkt for kollektivtrafikk, 
campingplassen, hotell og nærliggende hytter. Adkomst skal i all hovedsak 
vurderes av fylkeksommunens samferdselsavdeling.  
 
Renovasjon husholdning: må vurdere å sette av et tilliggende returpunkt for 
hytte- og boliger i planområdet.  
 
Renovasjon næring: der står de fritt til å velge både løsning og aktør for henting 
av avfall. Det må dokumenteres hvordan avfallet håndteres, her er det 
nasjonale føringer på blant annet gjenvinningsgrad.  
 
Vann- og avløp: 
Det foreligger en rapport fra tidligere analyser av område BKB4. Denne blir 
oversendt med oppstartsmøte-referatet. 
 
Kommentarer fra VA-avdelingen til rapporten: 
Det foreligger planer om tiltak som vil bedre kapasitetsforholdene betraktelig. 
For det første planlegges det en ny sjøledning mellom Korshavn og 
Norderhaug. Denne ledningen er ikke startet på. Forventet oppstart 2-4 år. 
 
Det foreligger også planer om et overløp med dypvannsutsslipp i tilknytning til 
Korshavn pumpestasjon. Dette skal ut på anbud sommer 2020. Oppstart høst 
2020. Dette vil avlaste avløpssystemet inn mot Fredrikstad ved store nedbørs 
mengder. 
 
Det er på trappene å se på en ny pumpestasjon ved Stokken/Siljeholmen 
(ombygd Revholmen pumpestasjon). Denne håper vi kan være ferdigstilt før 
sommeren 2020. Denne stasjonen vil eventuelt ta avløp fra de vestre øyer og 
pumpe dette til Fredrikstad, enten via egen ledning eller inn på ledningen som i 
dag går fra Norderhaug avløpspumpestasjon. Dette vil avlaste 
avløpssituasjonen ved Norderhaug og frigjøre noe kapasitet. Ny ledning fra 
pumpestasjonen Revholmen til Fredrikstad er under prosjektering. 
 
Brannsikkerhet 
• Slokkevannskapasitet – denne type bebyggelse med blant annet hotell som 

det her er snakk om vil kreve 50 liter pr. sekund i henhold til preaksepterte 
krav til byggteknisk forskrift (TEK17 - § 11-17).  

• Lite slukkevannskapasitet i området. 
• Vann til sprinkleranlegg – det må også sjekkes ut om det er tilstrekkelig 

vannkapasitet for sprinkleranlegg. I henhold til TEK 17 er det krav til 
sprinkleranlegg for byggverk i Risikoklasse 6 (hotell). Det er imidlertid ikke 
krav til samtidig uttak av sprinklervann og slokkevann. 
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• Det stilles også spørsmål ved om det lokale brannvesen er tilstrekkelig 
dimensjonert for brannslokking for denne type bebyggelse. 

• Utbygger må så tidlig som mulig i planprosessen gjøres kjent med 
overnevnte forhold. 

• Brannvesenet ønsker dialog videre i planprosessen. 
• Vedlagt følger også «Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap i Fredrikstad og Hvaler kommune». 
 
Naturmangfold 
• Det er registrert en dam, registrert som viktig. I dammen er det registrert 

flere billearter, øyenstikkere og liten salamander og padde. Vi mener det er 
viktig at det tas hensyn til dammen og det omkringliggende området. Liten 
salamander er en art i tilbakegang, selv om den ikke er rødlistet.  

• Arten sotstokkmaur er registrert innenfor planområdet. Registreringen er fra 
2012. Arten finnes kun på Hvaler og i et område i Fredrikstad i hele Norge. 
Den liker seg på svaberg og lager bol i sprekker og under steiner. Dens 
leveområde bør tas vare på. Dette bør kartlegges. 

• Det går en kultursti/kyststi tvers over planområdet. Det er 
Kulturvernforeningen som har ansvaret for denne. Den må tas hensyn til. 
Området bør opparbeides på en slik måte at den eksisterende kyststitraseen 
i størst mulig grad opprettholdes og slik at bebyggelsen ikke virker 
sjenerende. Den allmenne ferdselen i området skal sikres. 

• Naturtypene åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark og lyngskog er registrert 
etter NiN-kartleggingen i 2019. Dersom disse områdene er beitet tidligere 
kan det potensielt være kystlynghei som er en prioritert naturtype. 

• Vi mener at planen bør konsekvensutredes. KU-en bør gjøres i 
sommerhalvåret, da det er enklest å registrere arter. KU-en skal gjøres etter 
anerkjent metodikk, dvs. etter NiN eller Dn håndbok 13. 

 
Utbyggingsavtale 
• Varsles ved varsel om oppstart av planarbeidet.   
Foreløpig ser det ut fra planavdelingen side at det er behov for utbyggingsavtale 
når det gjelder vann- og avløpsnett, renovasjon, og ev. gang- og sykkelveier 
tilknytning til hotellområdet. Dette må avklares senere i prosessen, og se behov 
om på ev. andre områder som man trenger utbyggingsavtale til å gjennomføre.  
Man blir å se nærmere på rekkefølgebestemmelser og krav til gjennomføring 
når planavdelingen får et mer gjennomarbeidet forslag.   
 

4 Eksisterende arealbruk 
Detaljregulering av et område på Sand, Spjærøy avsatt til framtidig fritids- og 
turistformål/næringsbebyggelse (felt BKB4) i kommuneplanens arealdel. Se § 5.1.6. 
i planen.  
Det er andre planbestemmelser tilknyttet planområdet: 

• Hensynssone kulturmiljø § 3.5 
• Hensynsone for naturmiljø § 3.3 
• Parkering § 4.9 
• Overvannshåndtering § 4.14 
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• Estetikk § 4.15  
• Grønnstruktur § 4.16 
• Kulturminner § 4.18 
 

5 Overordnede føringer 

5.1 Planstatus 
 

Merknader 
Fylkesplan for Østfold LNF 
Fylkesdelplan: Kystsoneplan for 
Østfold 

Ikke i 100m-belte, men delvis i 
Strandsone. 

Andre fylkesdelplaner se Viken 
fylkeskommune internettsider 

FylkesROS 
Klima&Energi 
Kulturminner 
Transport, fylkesvei, kollektivtraf. 

Kommuneplanens arealdel Byggeområde, hensynssone 
kultur- og naturmiljø 

Kommuneplanens samfunnsdel Refereres og vurderes i 
planarbeidet. 

Kommunedelplan for klima og energi Refereres og vurderes i 
planarbeidet. 

Kommunedelplan for kulturminner Refereres og vurderes i 
planarbeidet. 

Næringsstategi Refereres og vurderes i 
planarbeidet. 

Trafikksikkerhetsplan Refereres og vurderes i 
planarbeidet.  

Havnestrategi  
Gjeldende reguleringsplaner/ 
bebyggelsesplaner 

Uregulert 

Tilliggende reguleringsplaner Campingplass (ID 35), g/s-vei 
fylkesvei (ID 140) 

Andre planer/vedtak  
Annet planarbeid som kan ha 
betydning for utarbeiding av 
planforslaget 

 

 

5.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner 
 

Merknader 
2019 Forventninger til regional og 
kommunal planlegging 

Refereres og vurderes i 
planarbeidet.  

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

Refereres og vurderes i 
planarbeidet. 
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2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen  

 

2009 Statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging i 
kommunene 

Refereres og vurderes i 
planarbeidet. 

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

Refereres og vurderes i 
planarbeidet. 

1994 Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

 

2008 Rikspolitisk bestemmelse om 
kjøpesentre 

 

 

6 Rapporter og veiledere 
 
Sentrale veiledere se www.planlegging.no  
 

7 Avklaring av konsekvensutredning (KU) 
 

Merknader 
Tiltaket krever konsekvensutredning  Kommunen krever 

konsekvensutredning etter 
vedlegg II, med planprogram.  

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

Jf. planinitiativ.  

Tiltaket krever ikke 
konsekvensutredning 

 

 
KU-vurdering fra Hvaler kommune 
Det er i vedlegg til planinitiativet vurdert at planen skal utredes etter vedlegg II. 
Planavdelingen påpeker at forslaget følger ikke kommuneplanens 
bestemmelser § 5.1.6.d) til område BKB4, at tiltak må tilpasses terrenget og 
ivareta landskapsbildet, og det er spesielt viktig å ivareta landskapsbildet sett 
fra nasjonalparken.  
 
Lokaliseringen er utenfor senterområdene til Hvaler kommune, og bør derfor 
vurderes etter KU-forskriftens § 10, andre ledd, bokstav c) Statlige 
planretingslinjer og regionale bestemmelser, her SPR for samordnet, bolig-, 
areal- og transportplanlegging da området for hotelltomten ligger utenfor 
senterstrukturen. Området BKB4 ligger også innenfor RPR-O, den registrerte 
strandsonen for Hvaler kommune. Og her gjelder §10, andre ledd, bokstav b) 
verdifulle landskap, friluftsliv, og kulturmiljøer. Området har ikke blitt 
konsekvensutredet i tidligere prosesser i forbindelse med utarbeiding av 
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kommuneplanens areldel. Det vurderes at tiltaket kan få vesentlige virkninger 
på miljø og samfunn.  
 
Kommunen har tidligere vurdert at planen bør vurderes etter KU-forskriftens 
vedlegg I, men har nå kommet frem til at den bør vurderes etter vedlegg II. Fra 
vedlegg II bør pkt. 12 c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige 
områder og tilknyttet ut bygging, d) permanente campingplasser. 
 
Det utløses ikke direkte planprogram for vedlegg II. Det er videre ønsket fra 
kommunen at det skal utarbeides planprogram med alternativer for å kunne 
belyse virkningene av planforslaget ytterligere. Dette er et stort tiltak som 
berører liksåledes landskapsbilde, som naturområder. Alternativvurderingene 
bør fokusere på plassering, terrengtilpasning, lokal eksponering, fjernvirkninger, 
materialbruk på fasaden, og lysforurensing. 
 
Planavdelingen skal opprettholde dialog med plankonsulent om tema som det 
bør fokuseres mer på i konsekvensutredning.   
 
Forslagsstillers KU-vurdering fra planinitiativ:  

Planen er vurdert opp mot plan- og bygningsloven § 12-10 og §§ 4-1 og 4-2 med 
tilhørende KU-forskrift FOR-2017-06-21-854.  
 
Planen faller ikke inn under vedlegg I nr. 24 i KU-forskriften fordi bygg til nærings-
/tjenesteytings-/allmennyttig formål har et bruksareal mindre enn 15 000 m2. 

 
Planen fanges opp av KU-forskriften § 8 a), jf. vedlegg II nr.:  

o 11 j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt 10 b, bygg 
for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål,  

o 12 c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet 
utbygging, og  

o 12 d) Permanente campingplasser.  
Det må derfor vurderes om planen kan få vesentlige virkninger etter kriteriene i KU-
forskriften § 10.  
 
I vurderingen av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal 
det bl.a. ses hen til egenskaper ved planen og planens lokalisering og påvirkning på 
omgivelsene, jf. KU-forskriften § 10 første ledd.  
 
Egenskaper ved planen:  
Forslag til samlet utbyggingsvolum innenfor planområdet er ca. 13 000 m2 BRA. 
Planens størrelse og utforming, bruk av naturressurser, avfallsproduksjon/utslipp 
eller risiko for ulykker vurderes ikke å medføre virkninger som utløser krav om KU 
etter forskriften § 10 andre ledd bokstav a)-d).  
 
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene: 
Planområdet berører hensynssone for kulturmiljø, og innenfor planområdet er det 
registrert naturverdier og friluftslivsområde av nasjonal interesse. Foreslått 
bebyggelse vil på grunn av høyden være godt synlig i landskapet. Det vurderes at 
planen kan få vesentlige virkninger etter kriteriene i forskriften § 10 tredje ledd 
bokstav b).  
 
Det er ikke gjennomført en konsekvensutredning for overordnet plan på tiltaksnivå 
for planforslaget. På bakgrunn av dette vurderer vi at planen utløser krav om KU 
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etter forskriften § 8 a). Planforslaget skal konsekvensutredes. Det utløses ikke krav 
til planprogram.  

 
 8 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: 

Barn og unges interesser. i planområdet 
(behov/bruk av areal til lek/aktiviteter) 

Ikke i bruk/egnet for lek i dag, 
men er friluftsområde. 
Lek/aktiviteter avklares i 
planarbeidet.  

Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 
Gang, og sykkelveier, kollektiv-tilgjengelighet, 
parkering, adkomst, kapasitet, sikkerhet og 
standard, VA, fjernvarme, renovasjon, strøm 

Jf. planinitiativ.  
Tema vurderes i planarbeidet.  

Sosial infrastruktur Skole/barnehage/sykehjem ikke 
relevant. 

Miljøfaglige forhold 
Luftforurensning, støy, radon, geoteknikk, 
drikkevann, klima og energi 

Vurderes i planarbeidet.  

Universell utforming og tilgjengelighet Vurderes i planarbeidet.  
Ivaretas iht. TEK.  

Natur og ressursgrunnlag 
Landskap, friluftsliv, behov/bruk, sti/korridor, tur, 
strand 

Vurderes i planarbeidet.   

Estetikk/Typologi/Byggeskikk/Kulturlandskap 
form, struktur, funksjon, uttrykk 

Vurderes i planarbeidet. 

Verneinteresser 
biologisk mangfold, fauna, fornminner, 
verneverdige bygninger, kulturmiljø og -
landskap, anlegg, etc 

Jf. planinitiativ.  
Biologifaglig og kulturminnefaglig 
utredning gjennomføres.  
Tema vurderes i planarbeidet.  
 

Risiko og sårbarhet (ROS) 
Flom, rasfare, samfunnssikkerhet, overvann, 
radon etc.  

ROS-analyse utarbeides i 
planarbeidet.  

Levekår og folkehelse 
Turstier, friluftsliv 

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

9 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: 
Varsel til naboer, myndigheter, 
organisasjoner/foreninger o.l. 
berørte iht. liste fra Hvaler 
kommune.   

Brev/epost Varsel om 
oppstart.  

Avhengig av innspill til varsel om 
oppstart.  

Brev/epost/møte Ved utarbeiding 
av planforslag. 

 Evt: Åpent 
informasjonsmøte 

Før høring 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Planavgrensning 
Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 
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Avgrensningen vist på kartet er ikke presist vist, og må endelig godkjennes av 
kommunen. Som et resultat av planutarbeidelsen kan endelig planforslag få en 
endret avgrensning. 

11 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. Ja. Usikre grenser. 
Grensepåvisning gjennomføres. 

 
 

 
Oversikt over hjemmelshavere, 
naboer og gjenboere 
 

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

 
 
 
 

12 Gjennomføring 
   
Aktuelle rekkefølgekrav: Merknader 
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 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

Vann, avløp og 
overvannsnett, samt 
renovasjonspunkter 

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av annen 
infrastruktur 

 

 

13 Oppstart av planarbeidet 
Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet med KU og planprogram. 
Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget 
etter at varslingsperioden er over, jf plan- og bygningsloven § 12-3. 
Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet 
kunngjøres.  Annonsetekst, varslingsbrev, varslingsliste og evt. 
planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 
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 
 

14 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. 
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Digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes 
som komplett 
 

15  Framdrift 
Plankonsulents planlagte dato for varsling: Sommer/Høst 

2020 
Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett 
planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til 
kommunen: 

 
Høst 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. 

 
 
 

 

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

17 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. 


