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Vår ref.: Saksbehandler/Direkte 
Telefon: 

Deres ref.:   Dato: 
2019/3579-7   Stein Are Høviskeland/56 15 80 90   18.11.2019 

 

Gbnr 15/275 - Referat fra oppstartsmøte  
Referatet skal omtale alle temaer som er nødvendige for å klargjøre forutsetningene for det videre 
planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget. 

1. Forslagsstillers intensjoner med planforslaget 

1.1. Beliggenhet/tilkomst 
Det aktuelle området ligger i hovedsak innenfor gnr. 15, bnr. 275 i Askøy 
kommune, og har i dag tilkomst fra fv. 562 Ravnangervegen. 

 

1.2. Formål, omfang 
 
I planinitiativ datert står det følgende om hensikt med planen:  

Møtedato: 26.08.19 kl 09.00 

Møtedeltakere 

Forslagsstiller: Haugland næringspark AS 

Telefon: 41618560 E-post: Tore.dale@askoy.kommune.no 

Plankonsulent: COWI AS v/Anja Vik 

Telefon: 45448769 E-post: aavk@cowi.com 

Deltakere fra forslagsstiller: 

Anja Vik, Jannicke Olsen, Tore Dale 

Deltagere fra Areal og samfunn: 

Målfrid Eide, Kjersti Møllerup Subba, Stein Are Høviskeland 

Øvrige deltakere: 

Ove Pedersen (93256850), teknisk  
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Formål med planen vil være å legge til rette for eksisterende bebyggelse og bruk 
(brannstasjon, bussdepot) og ny bebyggelse (kontorlokaler).  
 
Formål som kan være aktuell: 
1310 – Kontor 
1340 – Industri 
1350 – Lager 
1160 – Offentlig eller privat tjenesteyting 
2080 – Parkering 
Det utelukkes ikke at andre formål også kan bli aktuell. 

 
Gnr. 15, bnr. 275 er på om lag 34,6 dekar. 
Forslag til varslingsområde er på ca. 29 dekar, og omfatter den delen av eiendom 
gnr. 15, bnr. 275 som er avsatt til tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, samt 
eksisterende vegareal med sideareal. 
Da resterende del av eiendom gnr.15, bnr. 275 ikke ansees som aktuelt for 
næringsutbygging, er arealet ikke inkludert i foreslått planavgrensning. 
 
For å kunne vurdere om planforslaget omfattes av forskrift om 
konsekvensutredninger ba kommunen på oppstartsmøtet om at det ble sendt inn 
en tydeligere redegjørelse for hva som planlegges innen området og en vurdering 
av tiltaket etter kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Det ble den 10.10.19 sendt inn et revidert planinitiativ der det opplyses om at 
planen vil legge til rette for følgende bruk av arealene inne planområdet: 
- Eksisterende bruk av området som bussdepot er planlagt videreført i en 

mellomperiode. Dagens bussdepot har plass til rundt 48 busser utomhus. I 
tillegg har bussvirksomheten en del areal innomhus, i bygningsmasse som 
ligger vegg i vegg med brannstasjonen. En vil legge til rette for dagens bruk i 
en mellomfase. 

- En vil åpne opp for at arealet som i dag benyttes til bussdepot i en fremtidig 
situasjon kan benyttes til kontorbebyggelse. Nordlig del av foreslått 
planområdet mener en tåler en lavere utnyttelse enn sørlig del, og en ser her 
for seg at det kunne vært mulig å vurdere bebyggelse med maks byggehøyde 
på rundt kote +47,0 moh. (maks to etasjer over bakken). 

- Det legges til rette for ett eller flere nye bygningsvolum inntil terreng mot 
Storhaugbrekka. Sørlig del av det aktuelle området tåler en høy 
utnyttelsesgrad, her kan det komme en bygningskropp med maks byggehøyde 
på rundt kote+51,0 moh. Bygningsflaten i dette området kan være på opp mot 
2500 m² (BYA). En bygningskropp med tre etasjer over bakken, samt en 
parkeringsetasje under/delvis under bakken, vil i dette området kunne ha en 
teoretisk utnyttelse på opp mot 10 000 m² BRA, men en antar at BRA blir 
lavere enn dette når en får detaljert bebyggelsen.  

 
 
Industri er ikke oppgitt som et aktuelt reguleringsformål i det reviderte 
planinitiativet, men i tillegg til reguleringsformålene som var oppgitt tidligere er 
det oppgitt at følgende kan være aktuelle reguleringsformål: 
1169 – Annen offentlig eller privat tjenesteyting 
1825 – Kontor/lager 
1831 – Kontor/tjenesteyting 
2071 – Kollektivanlegg 
2081 – Parkeringsplasser 
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I tillegg til dette sendte plankonsulenten inn revidert forslag til planavgrensning. I 
det nye forslaget er størrelsen på planområdet økt til ca 32 daa,  og ca 4 daa av 
LNF – området i øst inngår i planen. 
 
Planavgrensningene som er vist i referatet er det forslaget som forelå på 
tidspunktet for oppstartsmøtet. 
 

 
 
Foreslått planområde inneholder i dag bussdepot og brannstasjon. Dagens 
leietakere er henholdsvis HFK Bussanlegg AS og Askøy kommune. Det står to 
bygninger på tomten i dag (brannstasjon og lager/garasje). Ellers består tomten i 
stor grad av harde/asfalterte flater. Disse arealene omfatter blant annet interne 
veger, manøvreringsareal, parkeringsplasser og oppstillingsplasser for busser. 
Den utbygde og asfalterte delen av eiendommen samsvarer med arealet som i 
kommuneplanens arealdel (KPA) er satt til næringsareal (offentlig eller privat 
tjenesteyting). 
LNF – arealet som er innlemmet i forslaget til planavgrensning etter at 
oppstartsmøtet fant sted består i hovedsak av naturområde med fjell i dagen og 
lauvskog. 
 
Eier av gnr. 15, bnr. 275 er Haugland Næringspark AS. Haugland Næringspark AS 
er et selskap heleid av Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS, som igjen er 
heleid av Askøy kommune. 
Tilstøtende arealbruk er i hovedsak etablerte boligområder. Sør for foreslått 
planområde ligger areal som i KPA er avsatt til boligbebyggelse. Boligarealene i 
nærområdet er i stor grad utbygd, men det ligger noe fremtidig boligareal som 
ikke er løst ut i øst, nærmere enden av vegen Storhaugbrekka. 
Vegen Fagerdalen, som går langs planområdets nordside, samt fortsettende 
skogsvei forbi Fagerdalstjørna, gir tilkomst til grøntområde i øst. 
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Nord for Fagerdalen ligger areal som er som i KPA er avsatt til boligbebyggelse, og 
som i stor grad er utbygd. 
Området øst for forslått planområde er avsatt til LNFR-areal i KPA.  
 
Foreslått planavgrensningen er i det reviderte planinitiativet endret, slik at den 
også omfatter areal som i kommuneplanen er avsatt som LNF – område. 

 

1.3. Viktige vurderingstemaer 
Stramme opp arealene langs hovedvegen. 
Vurderinger knyttet til trafikkavvikling inn og ut av området og internt i området. 
Trafikksikkerhet. 
Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. 
Overvann. 
Støy. 
Forurensning i grunnen. 
Skred/steinsprang. 
For LNF - området som er innlemmet i planområdet etter at oppstartsmøtet ble 
avholdt er det også viktig å vurdere tiltaket i forhold til naturmangfoldloven. 
  

 Samarbeid og medvirkning  

Plankonsulenten har følgende vurdering angående medvirkning i planprosessen: 
Interesser som vil kunne berøres av planinitiativet er; naboer i tilgrensende 
boligbebyggelse (særlig boliger i nord nærmest Fagerdalen), brannstasjonen, 
friluftsinteresser. 
Av offentlige instanser og andre interesser kan det være aktuelt å varsle; 
Fylkesmannen i Hordaland, Fylkeskommunen i Hordaland, Statens vegvesen, 
Skyss, BKK, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), aktuelle kommunale 
etater i Askøy kommune, turlag og friluftsorganisasjoner på Askøy, m.fl. 
Det er ikke laget en plan for samarbeid og medvirkning foreløpig, utover det 
som er krav i ordinær planprosess. Det kan bli aktuelt å ha et eget opplegg for 
medvirkning og involvering av naboer som bor i nærheten av planområdet. 
 
Planmyndigheten anbefaler at det avholdes møter med naboer i løpet av 
planprosessen (ved oppstartsmelding eller i høringsrunden). 

2. Nasjonale forventninger, statlige retningslinjer 
Viktige føringer for det aktuelle planarbeidet: 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Barn og unges interesser i planleggingen 

 
 

3. Regionale planer 
Planer som er særlig aktuelle for planforslaget: 

 Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017–2028 
 Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle 
 Regional kulturplan for Hordaland 
 Regional transportplan Hordaland 
 Regional næringsplan 
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 Regional plan for klima og energi 

4. Kommunale planer og føringer 

4.1. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 
 Plankart  

Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. 

 
 
 

 Planbestemmelser  
Særlig viktig for det aktuelle planarbeidet (§§) 
Pkt. 4-1 Krav til geologisk undersøkelse 
Pkt. 5-1 Krav til parkering 
Pkt. 7-1 Byggegrense mot fylkesveg 
Pkt. 14-1 H210 Støysone – Rød sone iht. T-1442 
Pkt. 14-2 H220 Støysone – Gul sone iht. T-1442 
 

 

4.2. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 
Her er det viktig å frem hvordan samfunnsdelen ivaretas i planforslaget med 
hensyn på helse, levende lokalsamfunn, klima og miljø, grønne- og blå strukturer, 
natur- og friluftsområder, barn- og unge og næringsliv. Ta utgangspunkt i 
hovedmålsettingene i samfunnsdelen. Husk også at samfunnsdelen regnes som 
kommunens folkehelseplan. 

4.3. Kommunale temaplaner 
Se vedlegg for oversikt over kommunale temaplaner  
 
Planer som er særlig aktuell for planforslaget:  
Kommuneplanens arealdel 2012-2023  
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030  
VVA-norm 2006  
Vegnorm for Hordaland 2015  
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Hovedplan for avløp 2005-2016  
Energi og klimaplan 2011-2014 o  
Trafikksikringsplan 2014-2018  
Kommunedelplan for helse og levekår, planprogram vedtatt 18.06.15  
Kommunedelplan for utvikling av nye næringsareal - Region vest Reguleringsplaner 

 Gjeldende reguleringsplaner  
I nordvest er en liten del av det foreslåtte planområdet regulert som offentlig 
trafikkområde og felles avkjørsel i plan 157 - Brattstien, Søre Haugland 
I sørvest er deler av det foreslåtte planområdet regulert til offentlig trafikkområde  
og boligområde i plan 71 - Rutelagets boligfelt, Søre Haugland og i plan 144 – 
Bebyggelsesplan for Søre Haugland, Askøy kommune 
  

 Tilgrensende planer 
I sør grenser planen til plan 71 - Rutelagets boligfelt, Søre Haugland. 
 

 Planer under arbeid 
Det ble i 2013 og 2015 avholdt oppstartsmøte med å regulere det nå aktuelle 
arealet til teknisk beredskapssenter, det har ikke vært aktivitet i saken siden 2015.   
 

 
 

5. Konsekvensutredning (KU) 
Plankonsulenten gjorde følgende vurdering av om tiltaket er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger i det planinitiativet som forelå på tidspunktet for oppstartsmøtet: 
På nåværende tidspunkt ser en ikke at det skal være behov for konsekvensutredning og 
planprogram eller melding, men dette må avklares nærmere i oppstartsfasen. 
Dersom det planlegges for næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og 
bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m², vil tiltaket falle 
inn under punkt 24 i Vedlegg I, etter Forskrift om konsekvensutredninger. I henhold til 
kapittel 2 i forskriften, § 6 b), skal reguleringsplanen da konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding. Unntak er dersom tiltaket er konsekvensutredet i en 
tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen, noe 
som ikke er tilfelle her. 
I tidligere fase er det utarbeidet skisser for mulig bebyggelse i området, som skisserte 
med vesentlig lavere utnyttelse enn 15 000 m². 
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I oppstartsmøte opplyste kommunen om at før kommunen kan konkludere med om 
tiltaket er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger må det klarlegges hva som 
planlegges innen området, og tiltaket må også vurderes etter kriteriene i § 10 i forskrift 
om konsekvensutredninger.  

I det oppdaterte planinitiativet, mottatt 10.10.19 er det foretatt en ny vurdering av om 
tiltaket er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. Vurderingen er som følger: 
Tiltakene i planen faller inn under vedlegg I, og planen skal derfor konsekvensutredes 
og ha planprogram eller melding (jf. § 6 b) i forskriften). En ønsker å muliggjøre en stor 
utnyttelse av tomten, og en anser det som sannsynlig at total utnyttelse i 
reguleringsplanen vil komme over 15 000 m² BRA. 

Tiltakene i planen faller inn under vedlegg II, og det er derfor vurdert om tiltakene kan 
få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. § 8 a) i forskrift). En vurdering etter 
§ 10 i forskriften tilsier at § 8 a) ikke er utløsende for planen eller tiltakene. 

Det kan tenkes at arealbruken i planområdet burde vurderes opp imot kommunens 
framtidige satsingsområder for næringsareal og øvrig arealbruk. Samtidig som 
næringsformålet nødvendigvis ikke har vesentlig ulike konsekvenser som dagens formål 
i KPA: offentlig og privat tjenesteyting. 

Det anbefales at næringsformålet blir detaljert nærmere i planarbeidet, særlig med 
hensyn til trafikkarbeid, kollektiv, sykkel, gange og arealbrukskonflikter i forhold til 
boligområde. 

Planarbeidet må avdekke og avklare håndtering av svartelistede forekomster. 

6. Planmyndighetenes vurdering 
 

6.1. Generelt 
Planavgrensningen omfatter nødvendig areal til vegutvidelser, og det arealet som 
er avsatt til tjenesteyting i kommuneplanens arealdel. Dersom det skal gjøres 
endringer i krysset som er regulert i plan 144 bør planavgrensningen utvides slik 
at også frisiktfeltet inngår i planområdet. 

Den nye planavgrensningen innebærer at LNF – område vil inngå i planområdet. 
For ikke forringe atkomsten til turstier i øst bør plangrensen følge område avsatt 
til byggeområde tjenesteyting. Kun en relativt liten del av LNF – området blir 
berørt så dersom det gjennom planprosessen fremkommer at viktige natur- og 
friluftsinteresser ikke blir vesentlig berørt, kan planmyndigheten være positiv til 
en planavgrensning der den foreslåtte del av LNF – området inngår. 

6.2. Formål 
De foreslåtte arealformålene kontor, industri og lager er ikke i tråd med 
overordnet plan. Parkeringsplass for busser er heller ikke i tråd med 
kommuneplanens arealdel, mens parkering tilknyttet offentlig tjenesteyting er i 
tråd med overordnet plan. 

Det er ingen konkrete planer om bruk av arealet til tjenesteyting, foruten den 
delen som i dag er tatt i bruk som brannstasjon. 

Arealet ligger i tilknytning til boligområder både i nord og sør, og det må legges 
opp til aktivitet som ikke medfører økte ulemper for naboene en det som er tilfelle 
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ved dagens bruk (bussgarasje og brannstasjon). Det er positivt at industri ikke 
lenger er et aktuelt reguleringsformål.    

6.3. Bebyggelsesmønster og bebyggelsesstruktur  

Arkitektur, estetikk og kvalitet 
Det viste nye bygget vil ha en form og størrelse som den eksisterende 
brannstasjonen, men det vil ha et mye større volum enn boligene som ligger på 
nordsiden av vegen inn til Fagerdalstjønna. 

 

6.4. Grønnstruktur og landskap 

Naturmangfold  
Det vises ingen rødlistearter i artskartet. Naturmangfold må beskrives. 

 
Grønnstruktur 
I vedlagt temakart for grønnstruktur til KPA er vegen Fagerdalen definert som en 
adkomstvei til grøntområder. Adkomstveien gir tilkomst til den overordnede 
grønnstrukturen i kommunen. Ny utbygging bør ha en romslig byggegrense mot 
denne viktige gangveikoblingen. Plankonsulenten bør vurdere å legge til rette for 
parkering for turgåere som ønsker å benytte seg av turmulighetene i området. 
 

   

 

6.5. Samferdsel 

Veg og trafikk 
Fylkesvegen med kryss og tilhørende anlegg for fotgjengere må utarbeides i tråd 
med Statens vegvesen sine håndbøker. Byggegrensen mot fv 562 er 50 meter. 
Eventuelle avvik fra dette må håndteres i planprosessen og i dialog med Statens 
vegvesen og kommunens samferdselsavdeling. 

  

Myke trafikanter 
Avkjørsler må samles mest mulig, slik at fortau/gang- og sykkelveg blir mest 
mulig gjennomgående.   
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Parkering 
Kommuneplanens krav til parkering må oppfylles. Sykkelparkering må beskrives 
og det må avsettes tilstrekkelig areal, fortrinnsvis innendørs. 

Kollektivtransport 
Det er bussgarasje innen planområdet. Området har god kollektivdekning. 
Bussholdeplassene på stedet må ha en universell utforming. 

 

6.6. Barn og unges interesser 
Området bør skjermes slik at barn- og unge ikke får tilgang til arealene  

6.7. Kulturminner, verneverdig kulturmiljøer og landskap 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner, SEFRAK – bygg eller 
andre kulturminner på stedet. 

 

6.8. Risiko og sårbarhet 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Vedtatte akseptkriterier/mal fra Askøy kommune, TEK 17, NS4814, risiko 
innenfor og utenfor planområdet og veileder fra DSB skal benyttes ved 
utarbeiding av ROS-analyse. 

 

Forurensning 
Det er gjennomført miljøgeologisk grunnundersøkelse i planområdet og det er 
funnet forurensning i grunnen. Før det kan gis tillatelse til inngrep i forurenset 
grunn må det utarbeides tiltaksplan, jfr Forskrift om begrensning av forurensning, 
§ 2-6 
Luftforurensning og støv fra anlegget må også omtales. 

 

Støy 
Deler av planområdet ligger innen gul og rød støysone mot fylkesveg 562. 
Hvordan støyen påvirker aktiviteten innen planområdet må vurderes. Det legges 
opp til bussparkering lengst mot øst i planområdet, det må utarbeides en 
støyrapport som omtaler hvordan omkringliggende bebyggelse vil påvirkes av støy 
fra anlegget. Eventuell type skjerming og utforming av støyskjerming må omtales. 

 

Geotekniske forhold 
Det kreves geologisk undersøkelse for alle skråninger brattere enn 35° med 
tilhørende utløpsområde. Jfr. Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, Pkt 
4-1.  En liten delen av planområdet i sør og i øst er avsatt i kommunens 
aktsomhetskart med steinsprang, det er derfor krav om geologisk undersøkelse av 
fagkyndige innen fagfeltet geologi. Undersøkelsen vil vise om hensynssoner skal 
reguleres i planen, samt hvilke tiltak som må gjennomføres, eller om området kan 
friskmeldes. 
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«  
Områder med skråninger brattere enn 35° er markert med rødt. Rosa viser 
utløpsområdene. 

 

Flom 
Det må lages VAO – plan som blant annet viser flomveger og fordrøyning. 
Naturlig fordrøyning innenfor planområdet må vektlegges. Dagens 
avrenningsmønster og fremtidig avrenning må fremgå. Overvann må håndteres 
innenfor planområdet på en slik måte at det ikke medfører endret påvirkning på 
omgivelsene. Dette gjelder i forhold til både bygde omgivelser, veganlegg, 
overvannsanlegg, vassdrag og eksisterende ubebygd terreng  

  

6.9. Nærmiljø 
Naboforhold 
Forhold til naboer som tap av sol, innsyn, eiendomsforhold, vegrettigheter, støy, 
støv, lysforurensning, økt trafikk må omtales. Det må lages terrengprofiler og 
sol/skygge – diagram. 
  
Kvaliteter nærmiljø 
Eksisterende, manglende og nye kvaliteter som tilføyes (g/s veger, 
trafikksikkerhet, mm) må omtales og vurderes. 

 

Bygge- og anleggsperioden 
Støy fra byggearbeidene må vurderes i henhold til retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging T-1442, hvor lenge anleggs perioden varer må estimeres.  
Trafikksikkerhet (barn og unge/skoleveg) i anleggsperioden må også omtales. 
  

6.10. Helse 
Universell utforming og tilgjengelighet                   
Krav om tilgjengelighet/universell utforming (arbeidsbygg/publikumsbygg) 
uteområdet, stigning, belysning, merking/ledelinjer, taktilitet, beplantning, 
kravene i TEK 17 innarbeides i reguleringsplanen. 
 
Folkehelse  
Det er viktig at utbyggingen ikke legger hindringer for bruken av vei i Fagerdalen 
som er atkomsten til turområdene lenger øst. 
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Sjø og Vassdrag 
     Vassdrag 

I forbindelse med regulering og utbygging av planområdet må en vurdere å åpne 
opp bekken fra Fagerdalstjønna. 

 

Kommunaltekniske anlegg 
Vann- og avløp, overvannshåndtering 
Tlknytning offentlig nett (trykk, kapasitet, sprinkling, slukkevann) overvann if 
utbygging (drenering, fordrøyning permeable flater). 

 

Renovasjon 
RTP må utarbeides 

 

Reguleringsbestemmelser 
Rekkefølgekrav 
Følgende rekkefølgekrav er aktuelle og sannsynlige: 
Rekkefølgekrav til opparbeiding av veganlegg, interne veger, kryss m.m. 
Rekkefølgekrav til utarbeiding av tiltaksplan mot spredning av forurensning før 
det kan gis tillatelse til tiltak. 
Rekkefølgekrav til geologisk undersøkelse og evt sikring av skrenter mot 
steinsprang/ras. 
 

Kart 
Kartgrunnlag 
Grunnkartet som benyttes må ikke være eldre enn 6 mnd. 

 

Eiendomsgrenser  
Grensene rundt eiendommen 15/275 er oppmålt. 

 

Planavgrensning 
Dersom krysset som er vist i plan 144 skal endres så må planområdet utvides slik  
at frisiktfeltet også inngår i planområdet. 

 
Planbetegnelse 
Fastsette planbetegnelse etter kommunens standard, plannummer tildeles etter 
melding om oppstart. 
 
Forslagsstillers forslag til navn: Ravnangervegen 325. Plannummer og plannavn 
vil ettersendes fra planmyndigheten. 

 

Fremdrift 
Undervegsmøte 
Etter at fristen for å sende inn uttalelser/merknader til oppstartsmeldingen har 
gått ut, men før planlegger har utarbeidet et komplett planforslag, bør det 
avholdes et undervegsmøte for å avklare veien videre. Plankonsulenten tar 
kontakt med kommunen for å fastsette tidspunkt for møte. Når det foreligger et 
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planforslag, eller plankonsulenten har behov for å få avklart problemstillinger så 
tar de kontakt med kommunen for ytterligere møter.  

 

Felles saksbehandling for reguleringsplaner og byggesaker 
Det er anledning til å be om felles behandling av plan og byggesak, jf. pbl. §§ 1-
7,12-15 og 21-4. Dette blir imidlertid ikke anbefalt.  

 

Saksbehandlingstid 
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen 
snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med 
forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen 
kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke 
kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker 
underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 
områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret, jf. pbl. §§ 12-11. 

 
Saksbehandlingstiden begynner ikke å løpe før komplett planforslag er mottatt.  

 
Det gjøres oppmerksom på at plansaken vil bli arkivert som ubehandlet dersom 
det ikke er aktivitet i saken innen ett år. Dersom saken likevel ønskes behandlet, 
må det bes om nytt oppstartsmøte.  

 

7. Planmyndighetens konklusjon: 
Oppstart av planarbeid anbefales. Planprosessen vil avgjøre innholdet i, og utstrekning av 
planen. 

Det må utarbeides planprogram og en må gjennomføre konsekvensutredning av tiltaket. 

Følgende utredninger kreves: 

VAO-rammeplan 
Sol-/skygge 
Geologiske undersøkelser 
Støy 
RTP – renovasjonsteknisk plan 
Undersøkelser i forhold til naturmangfoldsloven (LNF – området).  

Det kan bli behov for ytterligere utredninger underveis i planprosessen. 

Planmyndighetene viser for øvrig til kravspesifikasjon i kommunens planveileder. 

 


