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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 28.08.20 planinitiativ for eiendommene gbnr. 17/174 – 176, ved 

Hundetjørna Tveit. Planinitiativet er utarbeidet av Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS 

på vegne av forslagsstiller Bømlo Hus 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 Per Kåre 

Kallevåg 

Per.kallevag @bomlohus.no Bømlo Hus AS 

    

Fagkyndig 

plankonsulent 

Petter E. T. 

Flotve 

petter@byggadmin.no Byggadministrasjon 

Harald Bjørdal AS 

    

Kommunen 

v/planmyndigheten 

(seksjon byggesak og 

private planer) 

Stein Are 

Høviskeland 

saho@askoy.kommune.no Saksbehandler 

 Kjersti 

Møllerup 

Subba 

kjesub@askoy.kommune.no 

 

Saksbehandler 

    

Kommunen v/øvrige 

avdelinger 

Bjørn-Egil 

Olsen 

beol@askoy.kommune.no Samferdselssjef 

 Målfrid Eide maei@askoy.kommune.no Fagansvarlig miljø 

og landbruk 

 

2. Formålet med planen 

Hensikten med planen er ifølge planinitiativet å legge til rette for boligbygging på gbnr. 

17/175. Det planlegges å bygge ut eiendommen med totalt 6 boenheter. Videre er det planlagt 

å forskyve grensen mellom bnr. 174 og 175, og videreføre boligformål på bnr. 176. Det er også 

ønskelig å forskyve grensen til det regulerte friluftsområdet nærmere vannet gjennom 

planarbeidet.  

Det har foreløpig ikke vært kontakt med eier av gbnr. 17/176 i nord. 

mailto:petter@byggadmin.no
mailto:saho@askoy.kommune.no
mailto:kjesub@askoy.kommune.no
mailto:beol@askoy.kommune.no
mailto:maei@askoy.kommune.no
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3. Plansituasjon og føringer 

3.1. Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel 2012 – 2023 er 

det omsøkte arealet avsatt til fremtidig 

boligområde i nord, og fremtidig offentlig 

eller privat tjenesteyting i sør.  

Det er også vist en hensynssone 

grønnstruktur over arealet i nordvest. I 

retningslinjene til kommuneplanen står det 

følgende om denne hensynssonen:  

Grønnstrukturen skal opprettholdes som et 

sammenhengende belte fra strandsonen 

ved Eide til friluftsområde i Tveitaskogen. 

Gir turmuligheter i et område i sterk vest. 

 

 
 

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 
Omsøkt areal er vist med rød stipling. 
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3.2. Gjeldende reguleringsplaner i området 

Foreslått planavgrensning samsvarer med 

planavgrensningen til Plan 299 – 

Hundetjørna, gnr. 17, bnr. 174 m.fl. 

Søndre del av planområdet er regulert til 

barnehageformål, mens nordlig del er 

regulert til boligformål (eneboliger). Hele 

vestlig del av planområdet mot Hundetjørna 

er satt av til friluftsområde. Det er regulert 

byggegrense på minst 30 meter mot tjernet, 

og ca 15 meter (ikke målsatt men vist i 

plankartet) mot eksisterende vei. 

 

Figur 2 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 
Plan 299 - Hundetjørna, gbnr.17/174 m.fl. 
Omsøkt planområde er vist med rød stiplet 
strek. 

 

3.3. Pågående planarbeid i eller omkring planområdet 

Det pågår ikke planarbeid i umiddelbar nærhet til 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/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-

styrk/id519347/ 

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/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
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Regionale føringer: 

2017 – 2018 – Regional areal- og transportplan for bergensområdet: 

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-

under-arbeid/regional-atp/regional-areal--og-transportplan-for-

bergensomradet_2017_30.10.17.pdf 

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

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-

planar/folkehelseplan-2014-2025_endelig07.04mbokm.pdf 

3.5. Aktuelle kommunale temaplaner 

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 

Det går frem av planinitiativet at det er tenkt utbygging av 6 boliger, plassert sammen i 

grupper på to og to. Boligene er tiltenkt et moderne funkispreg i to etasjer. Det er planlagt 

privat uteoppholdsareal til hver boenhet.  

Det planlegges felles avkjørsel for alle boenhetene, og parkering mot hovedvegen. Dette for å 

benytte det mest attraktive arealet til uteoppholdsareal. Felles renovasjonsløsning planlegges 

i forbindelse med avkjørselen. 

Det er ønskelig å dra utbyggingsområdet nærmere Hundetjørna enn i dag. 

For mer detaljert beskrivelse vises til planinitiativet. Det er ikke gjort detaljerte vurderinger 

av utforming og planlagt bebyggelse foreløpig. 

 

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-atp/regional-areal--og-transportplan-for-bergensomradet_2017_30.10.17.pdf
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-atp/regional-areal--og-transportplan-for-bergensomradet_2017_30.10.17.pdf
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-atp/regional-areal--og-transportplan-for-bergensomradet_2017_30.10.17.pdf
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar/folkehelseplan-2014-2025_endelig07.04mbokm.pdf
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar/folkehelseplan-2014-2025_endelig07.04mbokm.pdf
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 

Planforslaget avviker fra kommuneplanen i den grad det reguleres til boligformål i området 

som er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanen. Det gjelder også en 

byggegrense mot vassdrag på 30 meter, jf kommuneplanens bestemmelser pkt. 6-2. 

5.2. Bebyggelsesmønster og bebyggelsesstruktur 

Kommunen har ingen spesielle innvendinger til at området planlegges med konsentrert 

småhusbebyggelse. Det må velges boligtype som kan tilpasses tomten på en god måte, jf. pkt. 

5.3 under. 

5.3. Grønnstruktur og landskap 

Kommuneplanen har bestemmelser om 30 meter byggegrense mot vassdrag, og denne må 

ivaretas i planforslaget. Dette gjelder også ivaretakelse av eksisterende vegetasjon.  

 

Plasseringen av bebyggelsen med tilhørende uteoppholdsareal må tilpasses eksisterende 

småkollet landskap. Det må unngås å planere ut større flater slik at det oppstår høye 

skjæringer eller er behov for høye murer. Det vises her til planinitiativets figur 15, som viser 

tilpasning til terreng som ikke er ønskelig. I planforslaget må det sendes inn illustrasjoner 

som viser hvordan bebyggelsen kan plasseres i terrenget på en god måte.  

 

Det bør ses på om det ligger til rette for å lage noen enkle stitråkk ned til vannet eller til noen 

av «platåene» ved vannet. Dette må eventuelt være enkel tilrettelegging på naturens 

premisser, der dagens landskap og vegetasjon i minst mulig grad blir berørt. 

 

Det bør unngås å masseutskifte myr, og søkes å berøre denne i minst mulig grad. Det vises til 

at myrområdet i nordvest også er avsatt som hensynssone i kommuneplanens arealdel og er 

avsatt til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan. 

 

Planforslaget må også vurderes etter Naturmangfoldsloven.  

 

5.4. Kulturminner, verneverdig kulturmiljøer og landskap 

Det er ingen kjente kulturminner i området.  

5.5. Sjø og vassdrag 

Byggegrensen er 30 meter fra vassdrag. Det må tas hensyn til eventuell flomfare. 

5.6. Samferdsel 

Eksisterende veg med fortau må tas med i planavgrensningen helt ned mot krysset mot 

Kollevågvegen. Det bør søkes å regulere fortau med bredde 2,5 meter langs hele strekket. Det 

må videre sikres trygg kryssing for myke trafikanter fra fortau og over vegen til gang-
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/sykkelveg langs Kollevågvegen (hovedvegen på Tveit), slik grønn pil på kartutsnittet under 

viser. Herunder må frisiktforhold reguleres og bedres. Spesielt gjelder dette for myke 

trafikanter som kommer fra g/s-vegen i øst og skal over til fortauet eller videre på g/s –vegen.  

 

Kommunen skal i gang med regulering av gang-/sykkelveg fra Tveit til Svartskogheiane. 

Eventuelle større utbedringer i krysset mot hovedvegen i sør vil bli tatt i sammenheng med 

dette arbeidet. Kommunen ber om at forslagsstiller/plankonsulent ser på forbedringer jf. 

kommunens tilbakemelding over, og at det tas kontakt for dialog om forslag til løsninger. 

Kommunen vil være åpen for å kunne diskutere rekkefølgekrav knyttet til dette nærmere når 

det er sett på mulige løsninger for å forbedre forholdene for myke trafikanter. 

 

 
 

Parkering: Dersom det ligger til rette for det bør det søkes å samordne parkering for boligene 

i så stor grad som mulig, for å gjøre boligområdet internt mest mulig bilfritt. Krav til antall 

parkeringsplasser er 2 pr. boenhet for boliger med 4 eller færre enheter (KPA pkt. 5-1). Det 

må tilrettelegges for EL-billadning. 

5.7. Nærmiljø 

Sannsynligvis vil ikke bebyggelse i området sjenere naboer i form av dårligere solforhold, tap 

av utsikt med videre, men dette må likevel omtales i planbeskrivelsen. Trafikksikkerhet 

knyttet til økt trafikk må vektlegges, da tilgrensende areal er skoleveg for nordliggende 

boligområder og fremtidig boligområde i vest.  
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Vurdere å legge til rette for mindre tiltak i området langs vannet. Dette må i såfall være på 

naturens premisser, som en kvalitet for nærmiljøet. 

5.8. Barn og unge 

Det vil være krav til å sette av et felles uteoppholdsareal på minimum 50 m2 pr boenhet 

innenfor planområdet (KPA pkt. 8-2 og 8-3). Hvis det blir aktuelt med mer enn 2o enheter vil 

kravet være høyere. Arealet skal ha gode kvaliteter og tilrettelegges for alle aldersgrupper. 

Krav til opparbeiding må komme frem av reguleringsbestemmelsene. Arealet kan gjerne 

grense til uberørt natur slik at det kan fungere som en forlengelse av uteoppholdsarealet. På 

befaring ble det observert at nordlig del av planområdet brukes til lek, da det hang flere 

disser fra trær i området. Ifølge rikspolitiske retningslinjer skal slike areal erstattes, og dette 

må gjøres rede for i planforslaget.  

5.9. Helse 

Universell utforming og tilgjengelighet må i størst mulig grad vektlegges ved utforming av 

området. Hvordan dette er ivaretatt må gå frem av planbeskrivelsen. Snarveger, sykkelveger, 

aktivitets-/ møte- og lekearealer for alle aldre og årstider er viktige for folkehelsen og må 

beskrives og legges til rette for. Det bør legges til rette for «kjappeste-veg-snarveger» fra 

boligområdet og ut til fortauet langsmed tomten og eventuelle andre målpunkt. 

5.10. Energi og klima 

Det bør vurderes klimavennlige tiltak som solceller, grønne tak mv. Myrområder bør i størst 

mulig grad bevares jf. punkt over. 

5.11. Samfunnssikkerhet 

Plan- og bygningsloven setter krav til ROS-analyse ved utarbeiding av reguleringsplan. 

Denne må utarbeides i samsvar med veileder fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og 

beredskap.  

Kommunen er enig i plankonsulentens vurdering om at overvann/flom er en spesiell 

utfordring i området som må utredes nærmere i ROS-analysen og VAO-rammeplanen.  

Videre må det gjøres en geologisk undersøkelse i nordvestlig del av planområdet som er vist 

med potensiell rasfare i kommunens temakart for risiko. Den geologiske vurderingen må 

avklare hvilke eventuelle områder som må innarbeides som hensynssone - rasfare med 

tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Trafikksikkerhet vurderes også som et viktig tema å belyse i ROS-analysen. 
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Figur 3  Kartutsnittet viser potensielt område for steinsprang (rød) og utløpsområde (lys rød). Kilde: 
Risikokart Askøy kommune 

5.12. Kommunaltekniske anlegg 

Renovasjon: Det må utarbeides renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) som en del av planen. 

Det må vektlegges trafikksikkerhet ved planlegging av felles renovasjonspunkt. Det bør 

vurderes om det kan være aktuelt å ha felles renovasjonsløsning med felt i vest (Plan 235 – 

Fløyen) som ennå ikke er utbygd. RTP skal ha vært på uttale hos BIR før planen sendes inn til 

1. gangs behandling.  

 

VA-avdelingen i kommunen kan gi nærmere opplysninger om eksisterende ledninger og 

kapasiteten på disse.   

5.13. Rekkefølgekrav 

Med bakgrunn i planinitiativet vurderer vi at det som sannsynlig at det vil bli satt følgende 

rekkefølgekrav ved utbygging av området: 

 Krav om opparbeiding av felles renovasjonspunkt, felles lekeområder, interne veger 

og snarveger, turstier mv 

 Krav om utvidelse av fortau til 2,5 meter langs samleveien ned mot krysset mot 

Kollevågvegen. Her må forslagsstiller / plankonsulent se på mulige løsninger og 

rekkefølgekravene spesifiseres nærmere i løpet av prosessen. 

 Krav om utbedring av trafikksikkerheten for myke trafikanter i krysset mot 

Kollevågvegen jf punkt over.  

 Krav om skolekapasitet. 

Videre planprosess vil kunne føre til endrede vurderinger. 

5.14. Kart, planavgrensning mv 

Eiendomsgrensene innenfor planområdet er ikke oppmålt. Eiendomsgrensene må avklares 

før planforslaget blir levert til 1. gangs behandling. 

Som det går frem av punktet samferdsel må eksisterende veg og fortau, samt kryss mot 

Kollevågvegen i sør tas med i planavgrensningen. Kommunen sender over SOSI-fil av 
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planavgrensningen som skal benyttes ved oppstart. Da vil også plan-ID og plannavn fremgå. 

Planavgrensningen vil kunne innskrenkes ved innlevering av planforslaget. 

5.15. Vurdering av om tiltaket er omfattet av forskrift av 

konsekvensutredninger 

Forslagstiller har vurdert at tiltaket ikke er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. 

Det er behov for en nyansering av dette. KU-forskriftens § 6 omhandler tiltak som alltid skal 

konsekvensutredes. Dette gjelder bl.a. reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I (§6, bokstav b). 

I vedlegg I pkt. 25 står det at dette gjelder «nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i 

samsvar med overordnet plan». I planinitiativet går det frem at det søkes å benytte deler av 

arealet som er avsatt som offentlig-/ privat tjenesteyting i kommuneplanen til boligformål. I 

«Veiledningsnotat – Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

(kommentarutgave») fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet juli 2017 står det bl.a. 

følgende om planer omfattet av § 6 bokstav b): ... Det legges til grunn at det kan gjøres 

mindre endringer fra overordnet plan i reguleringsplanen uten at planen må behandles 

etter forskriften. Hva som menes med mindre endringer må vurderes konkret i den enkelte 

sak med utgangspunkt i mulige virkninger. I slike tilfeller er det viktig at det i 

planbeskrivelsen gis en redegjørelse for endringer sett i forhold til tidligere vedtatt plan, og 

at virkningene av endringene blir beskrevet. 

Med bakgrunn i dette vurderer planmyndigheten at tiltaket ikke er KU-pliktig. Det må da gå 

tydelig frem av planbeskrivelsen hva som er endringene i forhold til kommuneplanen. Dette 

gjelder også forholdet til byggegrensen mot Hundatjørna. Virkningene av endringene må 

også beskrives. 

5.16. Planprosessen og samarbeid / medvirkning 

Kommunen vurderer at følgende offentlige høringsinstanser bør varsles om planarbeidet: 

Fylkesmannen i Vestland, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, BIR og NVE. Videre 

bør også FAU ved Tveit skole og Lykketrollet barnehage varsles, samt velforeningen i Solåsen 

boligområde.   

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. 
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7. Kommunens vurdering av kravet til fagkyndighet 

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

Kommunen har ikke erfaring med firmaet Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS som 

plankonsulent for reguleringsplan fra tidligere. Etter søk på firmaets nettside ser vi at firmaet 

har erfaring med å utarbeide reguleringsplaner fra flere kommuner, og vi vurderer dermed 

kravet til fagkyndighet som oppfylt. 

8. Avklaringer og konklusjoner  

8.1. Avklaringer og konklusjoner det er enighet om 

Rekkefølgekrav i pkt. 5.13. 

8.2. Vesentlige punkter det er uenighet om 

Ikke vesentlig uenighet, men det vises til pkt. 8.3 under. 

8.3. Er det aktuelt å stoppe planinitiativet? 

Det er ikke aktuelt å stoppe planinitiativet fra kommunens side. Forslagsstiller opplyste i 

møtet at de vurderte rekkefølgekravene som tyngende, og at de vil vurdere på nytt om det er 

aktuelt å starte opp planarbeid. 

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 

innsending av planforslaget til 1. gangs behandling. Det kan ikke gjøres endringer i 

planavgrensningen uten at dette er avklart med kommunen.  

 Uklare eiendomsgrenser innenfor planområdet må klargjøres 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: 

- Illustrasjonsplan  

- 3D-illustrasjoner som viser volum i forhold til omgivelsene i forhold til maks 

utnyttelse 

https://askoy.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/send-inn-reguleringsplan
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- 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) 

- Lengde- og tverrprofiler av veger 

Utredninger: 

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

utføres av fagkyndig 

- VAO-rammeplan – utføres av fagkyndig 

- Renovasjonsteknisk plan (RTP) 

- Evt. naturmangfoldsrapport hvis myrområder blir berørt 

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. 

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.  

 

Når det 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 sendes kommunen sammen med 

anmodning om møte.  
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11.3. Overordnet fremdriftsplan 

Forslagsstiller har foreløpig ikke klart for seg når planarbeidet vil startes opp. Kommunen 

forholder seg til lovpålagte frister for saksbehandling av planforslag.  

11.4. Kontaktperson i kommunen 

Kontaktperson på seksjon plan og byggesak er Kjersti Møllerup Subba, tlf. 56 15 81 89, 

kjesub@askoy.kommune.no. 
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