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1. Innledning 

1.1. Hva et oppstartsmøte er 
Ved igangsetting av reguleringsplanarbeid skal det avholdes et oppstartsmøte med 
planmyndigheten, jf. pbl § 12-8. Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til 
kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte. Planinitiativet skal i 
nødvendig grad omtale premissene for det videre planområdet, og redegjøre for formålet 
med planen, nærmere om planlagt bebyggelse, forholdet til gjeldende plansituasjon, mv.  
 
I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det 
videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. Kommunen 
skal utarbeide et referat fra oppstartsmøtet. Referatet skal inneholde opplysninger om de 
temaene som ble drøftet i møtet, avklaringer og konklusjoner som ble gjort og eventuelt om 
det er noe som gjenstår å avklare. Nærmere om kravene til oppstartsfasen av private forslag 
til detaljregulering går frem av «Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven». 

1.2. Mottatt planinitiativ 
Kommunen mottok 26.11.19 planinitiativ for gbnr 4/ 12, 72, 551 m.fl., Strømsnes. 
Planinitiativet er utarbeidet av Ard Arealplan AS på vegne av forslagsstillerne som er Jens 
Skei og B Telle Eigedom AS. Planinitiativet er gjennomgått av kommunen før oppstartsmøtet, 
og referatet baseres på denne gjennomgangen samt opplysninger og diskusjoner i 
oppstartsmøtet. 
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1.3. Deltakere på oppstartsmøtet 
Representanter 
fra: 

Navn E-post Ev. stilling / 
firma mv. 

Forslagsstiller Jens Malvin 
Skei 

Jens.skei@gmail.com  

Fagkyndig 
plankonsulent 

Hedvig Godvik 
Olsen 

hgo@ardarealplan.no Ard arealplan As 

 Olivier Ceyssens oc@ardarealplan.no Ard arealplan 
AS 

Kommunen 
v/planmyndigheten 
(seksjon byggesak og 
private planer) 

Solveig Irene 
Olsen 

 

siol@askoy.kommune.no 

 

 

Fagansvarlig 
private planer 

 

 Kjersti Møllerup 
Subba 

kjesub@askoy.kommune.no 

 

Saksbehandler 

Kommunen v/ øvrige 
avdelinger 

Lisbeth Marie 
Aasebø 

lmaa@askoy.kommune.no 

 

Barn og unges 
representant i 
plansaker 

 Ove Pedersen ovpe@askoy.kommune.no VA-etaten 

 Målfrid Eide maei@askoy.kommune.no Fagansvarlig 
miljø og 
landbruk 

 

2. Formålet med planen 

Hensikten med planen er ifølge planinitiativet å bygge ut ubebygde tomter innenfor 
planområdet. Innenfor planområdet er rundt 30 % av tomtene ubebygde. Dette tilsvarer 
rundt 25 parseller fordelt på 8 grunneiere. Siden det er plankrav, må det lages en 
detaljregulering før området kan bygges ut.  

mailto:Jens.skei@gmail.com
mailto:hgo@ardarealplan.no
mailto:oc@ardarealplan.no
mailto:siol@askoy.kommune.no
mailto:kjesub@askoy.kommune.no
mailto:lmaa@askoy.kommune.no
mailto:ovpe@askoy.kommune.no
mailto:maei@askoy.kommune.no
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Det er ønskelig å legge til rette for ene- og tomannsboliger, men også ev. rekkehus og 
flermannsboliger. Det vil også ses på en utbedring av tilkomstveier og tilrettelegging av 
fortau. 

Fremtidig arealformål vil være boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 

 

3. Plansituasjon og føringer 

3.1. Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel er området satt av til fremtidig boligområde med krav om 
reguleringsplan før tillatelse til tiltak. 

 

 

Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Foreslått planområde er vist med rødstiplet strek. 

Andre viktige føringer fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel: 

 Krav til gang- og sykkelvegnett til nærmeste skole ved søknad om tiltak 
 Krav til skole- og barnehagekapasitet ved rammetillatelse 
 Krav til geologisk undersøkelse for arealer brattere enn 35◦  
 Krav til parkering 
 Byggegrense mot sjø og vassdrag og fylkesveg 
 Krav til minste uteoppholdsareal og felles uteoppholdsareal 
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 Krav til lekeareal 

3.2. Gjeldende reguleringsplaner i området 
Planområdet blir berørt av to reguleringsplaner. I nord er planområdet berørt av plan 274 – 
RV 563 Strømsnes – Hop, g/s-veg, vegutbedring (figur 2) 

 

Figur 2 Utsnitt av nordre del av planområdet som viser hvordan dette blir berørt av Plan 274. 
Foreslått planområde er vist med rød strek. 

I sør blir planarbeidet berørt av Plan 109 – Strømsnes boligområde.  
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Figur 3 Utsnitt av søndre del av planområdet, som viser hvordan dette blir berørt av plan 109. 
Foreslått planområde er vist med rød strek. 

3.3. Pågående planarbeid i eller omkring planområdet 
Det pågår ikke andre planarbeid i eller omkring planområdet 

3.4. Aktuelle regionale og nasjonale føringer 
Nasjonale føringer: 

2018 – Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-
energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/ 

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

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-
bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/ 

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

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-
styrk/id519347/ 

2011 – Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-
strandsonen/id636763/ 

Regionale føringer: 

2014 – 2025 – Regional plan for folkehelse – Fleire gode levekår for alle 

3.5. Aktuelle kommunale temaplaner / normer 
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030: 

https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/kommunale-planer/kommuneplanens-
samfunnsdel-2015-2030 

VA-norm:  

https://askoy.kommune.no/teknisk/vann-og-avlop/127-norm-for-kommunale-vei-vann-og-
avlopsanlegg-2006 

Vegnorm:  

https://askoy.kommune.no/teknikk-og-miljo/vei-og-transport/regelverk-samferdsel.  

Link til kommunens øvrige temaplaner: https://askoy.kommune.no/kommunale-planer/ 

 

4. Prosjektet / planideen 

I følge planinitiativet er det ikke foreløpig utarbeidet noen skisser for tenkt ny bebyggelse i 
området. Man vil tilpasse seg eksisterende bebyggelse på best mulig måte ift. byggehøyde, 
utnyttelse mm. slik at de nye boligene vil passe inn i det eksisterende boligområde på en god 
måte.  
 
Jens Skei informerte i møtet om at familien for noen år tilbake kjøpte opp arealreservene 
innenfor planområdet. De har ønsket å ha med seg en utbygger, og har nå inngått en 
samarbeidsavtale med B Telle Eigedom AS. 
De har videre vært i kontakt med de aller fleste grunneierne innenfor området. Det er også 
opprettet kontakt med velforeningen i området.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/
https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/kommunale-planer/kommuneplanens-samfunnsdel-2015-2030
https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/kommunale-planer/kommuneplanens-samfunnsdel-2015-2030
https://askoy.kommune.no/teknisk/vann-og-avlop/127-norm-for-kommunale-vei-vann-og-avlopsanlegg-2006
https://askoy.kommune.no/teknisk/vann-og-avlop/127-norm-for-kommunale-vei-vann-og-avlopsanlegg-2006
https://askoy.kommune.no/teknikk-og-miljo/vei-og-transport/regelverk-samferdsel
https://askoy.kommune.no/kommunale-planer/
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5. Kommunens vurdering av planinitiativet 

5.1. Formål og forholdet til overordnet plansituasjon 
Planinitiativet vurderes til å være i samsvar med overordnet plan. 

5.2. Bebyggelsesmønster og bebyggelsesstruktur 
 Bebyggelse i området må tilpasses eksisterende bebyggelsesstruktur. Det er ønskelig 

med ulike størrelser på leiligheter / boliger for å skape et bomiljø som fanger alle 
livsfaser. Fjernvirkning, naboforhold (utsikt, innsikt, sol mv), må vektlegges i 
planlegging på de enkelte tomtene. 

 Graden av fortetting vil være avhengig av bl.a. forbedring av vegnettet med hensyn til 
stigningsforhold og tilrettelegging for myke trafikanter, felles uteoppholdsareal mv.   

5.3. Grønnstruktur og landskap 
 Viktige landskapselement som karakteristiske koller bør tas vare på. Det bør lages en 

enkel landskapsanalyse / mulighetsanalyse for å få vurdert hvilke områder som kan la 
seg bygge ut. Området er veldig kupert og deler av området er også vindutsatt. 
Vegtilkomst vil også være en utfordring jf. pkt. 5.6 under. 

 Er det områder som egner seg som nærturmål (utsiktspunkt eller områder nær sjøen) 
innenfor området som det bør sikres tilkomst til og som kan inngå som felles 
uteoppholdsareal? 

 Det bør unngås store terrenginngrep som vil gi høye skjæringer og høye murer. Legg 
til rette for bebyggelse som er tilpasset terrenget og de stedlige forholdene.  

 Det må utføres en vurdering etter Lov om naturmangfold. 

5.4. Kulturminner, verneverdig kulturmiljøer og -landskap 
 Eventuelle spor etter kulturminnemiljøer som steingarder, eldre veifar mv. må søkes 

ivaretatt. Kommunen har ingen registreringer i området. 

5.5. Sjø og vassdrag 
 Jf. kommuneplanens arealdel er den generelle byggegrensen mot vassdrag 30 meter. 

Bekk med randsone i området må ivaretas, og ikke bebygges.   
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 Den funksjonelle strandsonen må defineres som en del av planarbeidet. I arbeidet 
med rullering av kommuneplanen har det blitt utarbeidet et eget temakart med 
tilhørende rapport for funksjonell strandsone (se kartutsnitt under som viser 
funksjonell strandsone i planområdet definert i denne rapporten). Rådmannens 
forslag til ny kommuneplan har foreløpig ikke vært politisk behandlet. Eventuelle 
justeringer av foreslått funksjonell strandsone må begrunnes i samsvar med Statlige 
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen, kap. 6.2. Som det går 
frem av de statlige planretningslinjene er det viktig at byggegrensen mot sjø blir klart 
definert i reguleringsplanen. 
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Figur 4 Kartutsnitt som viser funksjonell strandsone definert i temarapport til rullering av 
kommuneplanens arealdel  

5.6. Samferdsel 
 Det må legges opp til at all bebyggelse innenfor planen skal ha tilkomst fra nord. 

Planlagt veg fra sør i plan 109 – Strømsnes boligområde, bør ikke realiseres da den vil 
bety svært store inngrep i et sårbart terreng.  
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 Det bør lages et normalprofil som utgangspunkt for veg- og fortausbredder i 
planforslaget. Kommunen har en egen vegnorm som skal legges til grunn, jf. pkt. 3.5.  
Ev. avvik fra denne må skje med vektlegging på myke trafikanter som skal ferdes 
langs vegen (økt fortausbredde og smalere veg). 

 Det er vanskelige stigningsforhold langs eksisterende veger. En viktig del av 
planarbeidet vil måtte være å optimalisere vegnettet i området mht. stigningsforhold.   
Dette er viktig bl.a. for å bedre fremkomstmulighetene for brann og redning. 
Kommunens vegnorm angir maks stigningsforhold på 1:10 (10 %) på private veger. 
Det er utarbeidet en egen veiledning fra Askøy brann og redning (se vedlegg), som 
angir maksimal stigning på 1:8 (12,5 %) på veger for å sikre tilkomsten ved innsatser. 
Det er viktig med god kompetanse på vegfag i planarbeidet på grunn av utfordringer 
med hensyn til stigningsforhold. 

 For krav til antall parkeringsplasser vises til kommuneplanens bestemmelser. Der 
terrenget ligger til rette for det bør parkering i størst mulig grad legges under bakken, 
spesielt for flermannsboliger. 

 Ved flermannsboliger må det legges vekt på å få gode løsninger for låsbar felles 
sykkelparkering under tak. 

5.7. Nærmiljø 
 Eksisterende kvaliteter i nærmiljøet må kartlegges og videreføres, og nye kvaliteter 

må legges inn. Dette gjelder trafikksikkerhet, grønnstruktur, møteplasser for 
beboerne, lekeområder mv. 

 Naboforhold som solforhold, utsikt og innsyn må vektlegges ved utformingen av 
planforslaget. 

 Det må gå frem av planbeskrivelsen om eventuelle vegrettigheter og andre 
privatrettslige forhold er sikret.  

5.8. Barn og unge 
 Krav i kommuneplanens arealdel til felles uteoppholdsareal må sikres. Det skal 

avsettes minimum 50 m2 felles uteoppholdsareal pr enhet innenfor planområdet 
(medregnet eksisterende boliger). Det er krav til sandlekeplass pr. 20 boenhet, og 
nærlekeplass ved mer enn 20 boenheter (1 pr. 150 boenheter). Kommuneplanens 
bestemmelser viser kravene til hvilke aktiviteter og kvaliteter disse skal ha. 
Reguleringsplanens bestemmelser må være konkret på hvordan og når lekeplassene 
skal opparbeides. Legg til rette for at uteoppholdsarealene kan benyttes av alle 
aldersgrupper, fra små barn til eldre. Lekeplassene må være sentralt plassert og lett 
tilgjengelig fra bolig. 

 Dersom det er spor av barns lek i området, bør disse arealene videreføres som 
fellesareal og/eller lekeareal. 

5.9. Helse 
 Bebyggelsen bør planlegges slik at det er attraktivt å bo i boligen i alle livets faser, 

også når man blir eldre og får helsemessige utfordringer. 
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 God tilrettelegging for sykling og gange, snarveger, gode møteplasser, estetisk 
utforming mv. er med på å legge til rette for god folkehelse.   

5.10. Energi og klima 
 Ved ev. leilighetsbebyggelse – legge til rette for gode energiløsninger, f.eks. vannbåren 

varme eller lignende 
 Det bør også vurderes klimavennlige tiltak som solceller, grønne tak mv.  
 Byggematerialer bør være fornybare og ha lavest mulig CO2-fotavtrykk. 
 Eventuelle myrområder bør søkes bevart. 

5.11. Samfunnssikkerhet 
Det må utarbeides ROS-analyse som en del av planbeskrivelsen.  Følgende forhold vedr. 
samfunnssikkerhet anses foreløpig som aktuelle i denne saken:  

 Tilkomst for utrykningskjøretøy  

Stigning på veg må optimaliseres. Maks stigning 1:8 (12,5 %) 

 Steinsprang 
Kommuneplanens bestemmelser angir krav til geologiske undersøkelser dersom 
skråninger brattere enn 35◦ med tilhørende utløpsområde (i henhold til temakart) 
skal benyttes til ny bebyggelse med rom for varig opphold. Temakartet viser følgende 
for planområdet: 
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Figur 5 Utsnitt av temakart for steinsprangfare 

 

5.12. Kommunaltekniske anlegg 
 Det må utarbeides VAO-rammeplan som en del av planarbeidet. Kontaktperson for 

opplysninger om eksisterende ledninger og planlagte tiltak: Ove Pedersen 
(kontaktinfo i pkt. 1.3) 
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Det er kommunalt vann og avløp et stykke innover i området. Det må etableres 
pumpestasjon(er), og tilrettelegges for brannvann i området. Disse forholdene må 
fremgå av VAO-rammeplan. 

 
 Renovasjon: Det må utarbeides renovasjonsteknisk avfallsplan. Renovasjonsløsning 

avklares med Bir. Trafikksikkerhet må vektlegges ved plassering av 
renovasjonsløsningene. Atkomst og snumulighet må sikres. Hentested må reguleres 
til kommunalteknisk formål i plankartet. 

5.13. Rekkefølgekrav 
Med bakgrunn i planinitiativet vurderer vi det som sannsynlig at det vil bli satt følgende 
rekkefølgekrav ved utbygging av området: 

 Infrastruktur innenfor planområdet; veger med tilhørende fortau, lekeplasser, øvrig 
grønnstruktur, renovasjonsanlegg mv. 

 G/s-veg / fortau til nærmeste skole 
 Skole- og barnehagekapasitet 

Videre planprosess vil kunne føre til endrede vurderinger. 

5.14. Kart, planavgrensning mv 
 Uavklarte eiendomsgrenser må måles inn før planforslaget sendes til 1. gangs 

behandling.  
 Kommunen vil se nærmere på planavgrensingen mot fylkesvegen, som må ses i 

sammenheng med gjeldende reguleringsplan 
 Det ble enighet om plannavnet Fagerhaug, Strømsnes.  

5.15. Vurdering av om tiltaket er omfattet av forskrift av 
konsekvensutredninger 

Forslagstiller har vurdert at tiltaket ikke er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. 
Planmyndigheten slutter seg til denne vurderingen. Planforslaget legger til rette for 
boligformål i samsvar med kommuneplanens arealdel, og kommer ikke inn under planer og 
tiltak som skal konsekvensutredes jf. forskriftens §6 eller §8. 

5.16. Planprosessen og samarbeid / medvirkning 
Det bør holdes et informasjonsmøte for naboene innenfor planområdet i forbindelse med 
varsling om oppstart av planarbeidet. Det ble foreslått fra forslagsstiller at velforeningen kan 
være kontaktpunktet mot de etablerte eiendommene i området. 

Kommunen vurderer at følgende offentlige høringsinstanser bør varsles om planarbeidet: 
Fylkesmannen i Vestland, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, BIR og NVE.  

Det anbefales at det undervegs i planarbeidet tas kontakt med fylkesmannen for dialog om 
byggegrensen mot sjø, for å unngå unødvendige innsigelser til planforslaget. 
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Varselet om at planarbeidet starter opp skal ha vedlagt planinitiativet og referatet fra 
oppstartsmøtet eller opplyse om hvor det er tilgjengelig. Kunngjøringen om at planarbeidet 
starter opp skal gi opplysninger om hvor planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er 
tilgjengelig for innsyn (jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljreguering etter 
plan og bygningsloven, § 5) 

6. Er det aktuelt å bringe planinitiativet frem for regionalt 
planforum? 

(jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 3) 

Det er ikke aktuelt for kommunen å bringe planinitiativet frem for regionalt planforum.  

7. Kommunens vurdering av kravet til fagkyndighet 

(Jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 3) 

Kommunen har erfaring med firmaet Ard arealplan as fra tidligere planprosesser, og 
vurderer kravet til fagkyndighet som oppfylt. Det forutsettes at det innhentes nødvendig 
kompetanse ved behov. I dette planarbeid er det spesielt fagene veg, VA, arkitektur og 
landskapsarkitektur som vi vurderer som viktige. 

8. Avklaringer og konklusjoner  

8.1. Avklaringer og konklusjoner det er enighet om 
Kommunen er innforstått med at det på grunn av etablert situasjon og terrengforhold kan 
være vanskelig å oppnå alle krav i kommunale og statlige føringer i forhold til veg, krav til 
uteoppholdsareal mv. slik de er gjengitt ovenfor. Det er enighet om å ha god dialog og gjøre 
avklaringer undervegs i planarbeidet for å sikre optimalisering av løsningene i planen.  

8.2. Vesentlige punkter det er uenighet om 
Det kom ikke frem punkter det er vesentlig uenighet om, men forslagsstiller har i 
utgangspunktet forholdt seg til at det er 30 meter byggegrense mot sjø. Byggegrensen mot sjø 
vil være en viktig avklaring som må gjøres i planarbeidet, jf. pkt. 5.5. 

8.3. Er det aktuelt å stoppe planinitiativet? 
Nei 

8.4. Punkter som gjenstår å avklare 
 Kommunen vil i etterkant av oppstartsmøtet oversende planavgrensning som skal 

legges til grunn for varsling av oppstart av planarbeidet. Det må gå frem av 
oppstartsvarselet at planavgrensningen er foreløpig og kan bli innskrenket ved 
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innsending av planforslaget til 1. gangs behandling. Det kan ikke gjøres endringer i 
planavgrensningen uten at dette er avklart med kommunen.  

 Det er en del uklare eiendomsgrenser innenfor planområdet. Disse må måles inn før 
innsending av planforslaget til 1. gangs behandling. 

9. Utforming av endelig planforslag 

Askøy kommune har utarbeidet en planveileder der krav til planleveransen fremgår.  

Følgende dokumentasjon kreves innsendt sammen med komplett planforslag: 

Illustrasjoner: 

- Enkel landskapsanalyse / mulighetsanalyse jf. pkt. 5.3 
- Lengde- og tverrprofiler av veger 
- Illustrasjonsplan  
- 3D-illustrasjoner som viser volum i forhold til omgivelsene i forhold til maks 

utnyttelse 
- Sol-/skyggeanalyser (skal vise at kvalitetskravene i kommuneplanens arealdel til 

uteoppholdsareal tilfredsstilles. Skal videre vise hvordan nabobebyggelsen sine 
solforhold blir påvirket) 

- Terrengprofiler / snittegninger / oppriss (typiske snitt som viser sammenhengen med 
sideareal. Det avtales nærmere i prosessen videre hvor disse bør tas) 

Utredninger: 

- Geologiske undersøkelser (jf. bestemmelser til kommuneplanens arealdel, pkt. 4-1) – 
utføres av fagkyndig 

- VAO-rammeplan – utføres av fagkyndig 
- Renovasjonsteknisk plan (RTP) 

I løpet av planprosessen kan det i oppstå behov for ytterligere rapporter/utredninger.  

10. Evt. felles behandling av plan- og byggesak 

Det er ikke aktuelt med felles behandling av plan- og byggesak 

11. Planprosessen mot kommunen 

11.1. Hva skal kommunen bidra med 
Kommunen bidrar med råd og veiledning undervegs i planprosessen.  

Det kan også være aktuelt for kommunen å delta på møter med andre offentlige instanser og 
evt. på folkemøter. 

Kommunen har åpen kontordag i løpet av offentlig høring og ettersyn. 

https://askoy.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/send-inn-reguleringsplan
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Nabolister, digitale kart, SOSI-filer av gjeldende planer mv. kan bestilles via denne linken: 
https://askoy.e-torg.no/ 

11.2. Undervegsmøter 
Kommunen ønsker å ha god dialog i planprosessen.  

Det anbefales å avholde et møte etter at varslingsfristen for oppstart av planarbeid er utløpt. 
Alle merknader og uttaler, samt en oppsummering av disse, oversendes kommunen før 
møtet.  

Det anbefales videre å ha et undervegsmøte når det er utarbeidet enkel landskapsanalyse/ 
mulighetsanalyse, og når det er sett nærmere på mulighetene for forbedring av vegnettet. 
Dette er viktige avklaringer som vil ligge til grunn for videre planlegging, og vi bør i størst 
mulig grad være omforent om dette før videre planarbeid.  
 
Når det ellers i løpet av prosessen er utarbeidet skisser / plangrep / evt. endringer av tidligere 
plangrep, anbefales å ta kontakt med kommunen for en foreløpig gjennomgang før 
planforslaget utarbeides endelig.  

Underlagsmateriell må alltid sendes kommunen sammen med anmodning om møte.  

11.3. Overordnet fremdriftsplan 
Foreløpig overordnet fremdriftsplan legges til grunn for den videre planprosessen:  

Forslagsstillers planlagte varsling av oppstart av planarbeid:  
Forslagsstiller  informerte at det må gjøres en del avklaringer sammen med de øvrige 
involverte før det kan varsles oppstart av planarbeidet. 

Følgende saksbehandlingsfrister gjelder: 

1. gangs behandling av planforslaget i Utvalg for teknikk og miljø – UTM -  innen 12 uker fra 
komplett planforslag. Kommunen kan be om forlenget frist dersom det er enighet mellom 
partene om dette. Kommunen vil signalisere at det vil kunne bli aktuelt i denne saken, men 
dette vil være avhengig av dialog i planprosessen og kvaliteten på innlevert materiale.  

Offentlig høring og ettersyn - minimum 6 uker 

2. gangsbehandling - rådmannens innstilling - ingen lovpålagte frister 

Sluttbehandling i kommunestyret - innen 12 uker etter rådmannens innstilling  

Fremdriftsplanen viser ideell fremdrift og vil kunne bli forskjøvet. Utover lovpålagte frister er 
fremdriftsplanen ikke bindende. 

11.4. Kontaktperson i kommunen 
Kontaktperson på seksjon plan og byggesak er Kjersti Møllerup Subba.

https://askoy.e-torg.no/

