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Vår ref.: Saksbehandler/Direkte 
Telefon: 

Deres ref.:   Dato: 
2019/2152-8   Kjersti Møllerup Subba/ 56 15 81 

89 
 14.05.2019 

 

Gbnr 3/95 - 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. 

Møtedato: 23.04.19 

Møtedeltakere 

Forslagsstiller: Land & Strand eiendom AS (org. Nr. 912 298 973) 

Telefon: Tore Andre 
Frugård 

 

E-post: tore@frugard.no 

Plankonsulent: Cardo 8614 AS (org. nr. 931066153) 

Telefon: Trond Tystad 

90945028 

E-post: Brev.cardo@gmail.com 

Deltakere fra forslagsstiller/plankonsulent: 

Forslagsstiller: Tore Andre Frugård (deltok i starten av møtet) 
Plankonsulent: Trond Tystad og Åsa Haaland 

Deltagere fra Areal og samfunn: 

Tore Mundheim, byggesak 
Målfrid Eide, miljø og landbruk 
Kjersti Møllerup Subba, arealplanlegger (saksbehandler) 
 

Øvrige deltakere: 

Trond Nesmann Berntsen, kultur 
Ove Pedersen, VA  

Forhindret fra å møte: 
Lisbeth Marie Aasebø, Folkehelsekoordinator og barn og unges representant i plansaker  
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1. Planområdet 

1.1. Beliggenhet/tilkomst 
Planområdet ligger like sør for Kongshaugen på Hop, vest for FV 563. Eiendommene som søkes 
regulert jamfør innsendt planavgrensning, er gbnr. 3/95, 54, 279, 20, 96, 182 m.fl. 

Eiendommen har atkomst fra Fv 563 via to private veger, Alléen (opprinnelig atkomst mot øst) og 
Hovedgården (mot nord). 

 

 

2. Forslagsstillers intensjoner med planforslaget 
 

1.1. Formål, omfang 
 
Forslagsstiller skriver følgende om formålet med planen i innsendt planinitiativ datert 
18.03.19:  
Intensjonen med planinitiativet er å omregulere Ask hovedgård fra offentlig formål 
og til serverings‐ kultur‐ og boligformål. I dag er planinitiativet i strid med 
kommuneplanens arealdel. 
Siden bygget skal brukes som ordinært boligformål mm. istedenfor helseinstitusjon 
krever Askøy kommune at det foretas en formell bruksendring, med forangående 
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reguleringsendring. Det vil også bli vurdert en fradeling av en del nye boliger 
tomter på hovedgården og naboens grunn. 
Formålet med planen er å få hovedbygget godkjent som leiligheter som kombinert 
bolig og servering/kultur/konferanse der boligdelen er knyttet mot driverne eller 
ansatte i utgangspunktet. Deler av hagen er tatt inn i denne driften. Sidebygget 
tenkes regulert som boliger til utleie eller salg.  
 
Videre i planinitiativet står det: 
De eksisterende byggene er fredet. Bygningene vil derfor bevares og det vil kun 
gjøres endringer som tilrettelegger for ønsket bruk. Omreguleringen omfatter også 
at det skal tilrettelegges for utleie. På denne måten vil de gamle og ærverdige 
lokalene bli tilgjengelige for nabolaget og andre som måtte ønske å leie seg inn. 
Det vil bli beregnet endring i trafikkbelastning fra dagens plan (institusjon), dagens 
faktiske bruk og ny plan, og eventuelle trafikktiltak vil planlegges ut fa dette.  
 
Eksisterende bebyggelse skal ivaretas. Det vurderes fradeling av noen boligtomter 
på hovedeiendommen og naboer, som vil kunne gi rundt 1000 ekstra BRA m2 om de 
realiseres i planen. Ekstratomter og innholdet av disse vil avhenge av 
planmyndigheten og synet under oppstart. 

 
Det er innsendt følgende forslag til planavgrensning som en del av planinitiativet: 
 

 
 
I oppstartsmøtet ble det redegjort litt nærmere for planene. På eiendommen gbnr. 3/20 i sørvest er 

det ønskelig å fradele noen tomter i samarbeid med grunneier for å få vegrett til gbnr. 3/279 som 
eies av forslagsstiller (Land & Strand Eiendom) og som ønskes utbygget. Det kan også være 
aktuelt å fradele noen tomter i området ved alléen i nord. 
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1.2. Viktige vurderingstemaer 
Forslagsstiller viser til at trafikkmengden trolig vil øke noe med å legge til rette for bolig-, 

servering- og utleievirksomhet. Videre er det pekt på naturverdier og biologisk mangfold, 
friluftsliv, kulturminne og kulturmiljø, landbruk og landskap som vurderingstemaer i 
forbindelse med planarbeidet. 

 

1.3. Samarbeid og medvirkning  
Forslagsstiller vil knytte kontakt med fagorgan og naboer etter behov i løpet av 

planarbeidet. Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte i forbindelse med varsling av 
oppstart.  

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

 1995 - Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 2014 - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 

 
 

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

 Regional plan for folkehelse 2014 – 2025 – fleire gode leveår for alle 
 Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2028 
 Regional kulturplan 
 Regional plan for klima og energi 

4. Kommunale planer og føringer 

4.1. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 
 Plankart (se utsnitt under) 

Eiendommen gbnr. 3/95, med tilliggende del av eiendom med bnr. 20 i nordøst er avsatt 
som arealformål «nåværende offentlig eller privat tjenesteyting» i kommuneplanens arealdel. 
I sør er eiendommene gbnr 3/54 og 279 avsatt som arealformål «fremtidig offentlig eller privat 
tjenesteyting». Begge arealformålene er belagt med hensynssone H570, som gjelder bevaring 
av kulturmiljø.  

 
Omkringliggende områder er avsatt med arealformål landbruks-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). 
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 Planbestemmelser  
Det er ikke knyttet egne bestemmelser til arealformål «offentlig eller privat tjenesteyting».  
 
Særlig viktig for det aktuelle planarbeidet er: 
- Krav til regulering (pkt. 3-1) 
- Krav til parkering (pkt.5-1) 
- Byggegrense mot automatisk fredet kulturminne (pkt.6-6) 

 
- Ved boligformål:  

o Krav til minste uteoppholdsareal (pkt. 8-1) 
o Krav til felles uteoppholdsareal (pkt. 8-2) 
o Krav til lekeareal (pkt.8-3) 

 
Rullering av kommuneplanens arealdel 
Det vises videre til at kommuneplanens arealdel er under rullering. Rådmannen har levert forslag til 

rullert kommuneplan til politisk behandling, men foreløpig har ikke planutvalget tatt stilling til 
planforslaget.  

 

4.2. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 
 

4.3. Kommunale temaplaner  
Se vedlagt planveileder for oversikt over kommunale temaplaner. Det nevnes spesielt 
kommunens vegnorm og VVA-norm som skal legges til grunn for planarbeidet. 

Pågående arbeid med kulturminneplan. 
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5. Reguleringsplaner 
 Gjeldende planer  

Ingen gjeldende reguleringsplaner. 
  

 Planer under arbeid 
Det pågår arbeid med reguleringsplan for fylkesveg 563, strekningen Askebakken – 
Hanevik (planbenevnelse Plan 345 – Askebakken – Hanevik / Eivika). Planen regulerer 
gang- og sykkelveg i tillegg til sanering av avkjørsler og utvidelse av fylkesvegen. Planen 
regulerer bl.a. omlegging av krysset Hovedgården / Askvegen (fylkesveg 563). 
 

 
 

6. Konsekvensutredning (KU) 
Kommunen gjort en vurdering av om planarbeidet er KU-pliktig på bakgrunn av mottatte 

opplysninger i planinitiativet og på oppstartsmøtet.  

Forskrift om konsekvensutredninger § 6 gjelder planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Jf. bokstav b gjelder dette reguleringsplaner for 
tiltak i vedlegg 1. I vedlegg 1 nr.25 fremgår: «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar 
med overordnet plan».  

Dersom planforslaget legger til rette for nye boligområder vil det være krav om 
konsekvensutredning. Vi oppfatter ikke at det er aktuelt å legge til rette for boligområde i denne 
planen, men mer et ønske om å få utskilt noen få enkelttomter. Vi vurderer ikke planarbeidet til å 
være KU-pliktig i forhold til §6. 



 

7 

Forskrift om konsekvensutredning § 8 gjelder planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis 
de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Jf. bokstav b gjelder dette reguleringsplaner 
for tiltak i vedlegg II. I vedlegg II, pkt 11 bokstav j, inngår bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
og bygg til allmennyttige formål.  

I følge forskriftens § 9, er det krav til hvilke opplysninger forslagsstiller skal legge frem som 
grunnlag for ansvarlig myndighets vurdering etter § 11. Forslagsstiller har ved innsending av 
planinitiativet sendt følgende opplysninger jf. § 9:  

 
 

I tillegg skal forslagsstiller i henhold til § 9 gjøre en foreløpig vurdering av om planen kan få 
vesentlig virkninger for miljø eller samfunn etter § 10. I planinitiativet er det gjort følgende vurdering 
etter § 10: 
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Planinitiativet er ikke tydelig på omfanget av utbygging innenfor planområdet. Ved vurderingen 
legges det til grunn at det i tillegg til å legges til rette for servering-, kultur, konferanse, utleie- og 
boligformål innenfor eksisterende bygningsmasse også skal legges til rette for fradeling av tomter i 
størrelsesorden 1000 ekstra BRA m2 slik det fremgår av planinitiativet som mulig utvikling i området.  

Planmyndighetens vurdering etter § 10 med utgangspunkt i innkomne opplysninger til 
oppstartsmøtet i planinitiativ datert 18.03.19, jf. ovennevnte: 

Egenskaper ved planen eller tiltaket (andre ledd) jf bokstav a) til d):  

Når det gjelder bokstav a) (størrelse, planområde og utforming) vurderer planmyndigheten at 
planområdet og planlagt ny bebyggelse er av mindre omfang. Det legges også til grunn at det i 
planinitiativet står at eventuelle nye tiltak vil være tilpasset områdets karakter og omkringliggende 
bygninger.  Planmyndigheten vurdere bokstav b) til d) som uaktuelle for dette planarbeidet.  

Egenskapene ved planen eller tiltaket vurderer vi derfor ikke til å utløse 
konsekvensutredningsplikt. 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene: 

Planmyndigheten vurderer at det er bokstavene a) (objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven) og bokstav b) (verdifulle kulturminner/kulturmiljøer) som er aktuelle for 
vurdering. Bokstav d) gjelder større omdisponering av LNF-arealer som bl.a. er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet. LNF-arealet i vest er registrert som kjerneområde landbruk i kommunens 
verdikart. Vi vurderer det imidlertid ikke til å være en større omdisponering slik det er vist med 
planomriss og ellers omtalt i planinitiativet.  

I veileder til forskriften, kommentarutgave 29.06.17, står det at dersom en plan eller tiltak er 
lokalisert helt eller delvis innenfor kulturminner eller kulturmiljø som er fredet (...) vil det normalt 
utløse konsekvensutredning. Det samme gjelder hvis en plan er helt eller delvis er lokalisert innenfor 
områder som er omfattet av hensynssoner for å ivareta verdier.  

Dersom det det står at kriteriet «normalt vil utløse konsekvensutredning», står det videre i 
veilederen at det skal gjøres en konkret vurdering av grad av påvirkning.  

Planmyndigheten vurderer at hele det området som er avsatt med hensynssone i 
kommuneplanen utgjør et helhetlig kulturmiljø. Endret bruk av lokalene, både hovedbygning og 
sidebygning, i forhold til den tidligere bruken av arealene som helseheim, vil kunne gjennomføres 
uten at kulturmiljøet blir påvirket i større grad. En endret, økonomisk bærekraftig og langsiktig bruk 
med respekt for omgivelsene vil kunne hjelpe til at kulturmiljøet kan bevares også for ettertiden.  

Dersom det i stor grad legges til rette for utbygging tett opp til kulturmiljøet i områdene som i 
dag er avsatt som LNF-område vil det ha større grad av påvirkning. Det går frem av veilederen at det 
legges til grunn at det er relativt få planer etter § 8 som vil falle inn under forskriftens definisjon av 
vesentlige virkninger. Det står videre i veilederen at det på bakgrunn av lovreguleringen vi i Norge 
har gjennom plan- og bygningsloven og ulike sektorlover mv, legges til grunn at saker som ikke blir 
omfattet av kravet til konsekvensutredning likefullt blir tilfredsstillende belyst gjennom den ordinære 
saksbehandlingen.  

 

 



 

9 

Konklusjon: 

Planmyndigheten vurderer med bakgrunn i dette at planforslaget ikke er 
konsekvensutredningspliktig jf. § 11. Det forutsettes at aktuelle tema blir tilfredsstillende belyst i 
planforslaget. Dette gjelder spesielt dersom det legges til rette for boligformål innenfor områder som 
ikke er bebygd i dag. 

 

 

7. Planmyndighetenes vurdering 
 

7.1. Formål 
Områdene innenfor foreslått planavgrensning er avsatt til nåværende og fremtidig tjenesteyting, 

og som LNF-område. Bakgrunnen for at området er avsatt til tjenesteyting er at området har vært 
brukt til helseheim og at det ved tidligere rullering av kommunen har vært innspill på å få satt av et 
fremtidig område til omsorgsboliger i tilknytning til helseheimen. Innenfor formålet tjenesteyting er 
det imidlertid også andre funksjoner som kan inngå, bl.a. kulturinstitusjoner, forsamlingslokaler og 
annen form for tjenesteyting som f.eks. servering. Flere av de foreslåtte tiltakene som ønskes 
tilrettelagt for vil derfor være i samsvar med overordnet plan.  

Boligformål vil være i strid med både tjenesteyting og LNF-formål.  
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7.2. Bebyggelsesmønster og bebyggelsesstruktur  

Arkitektur, estetikk og kvalitet 
Alle eventuelle nye tiltak innenfor planområdet må innordne seg det eksisterende 

kulturmiljøet og nabobebyggelsen når det gjelder form, struktur, funksjon, uttrykk, skala, volum, 
fjernvirkning og forholdet til stedet og landskapet. 

7.3. Grønnstruktur og landskap 

Naturmangfold  
Tiltaket må vurderes etter Naturmangfoldslovens §8-12. 
 
Det er registrert en rødlistet art innenfor planavgrensningen. Det er også gjort en del andre 

registreringer i området. Siden det er en historisk hage i området, og gjort en del registreringer av 
ulike lavarter i området, bør det gjøres egne undersøkelser av fagkyndig (biolog) i planområdet. Det 
er også en utvalgt naturtype (hul eik) som ligger langs atkomstvegen Hovedgården fra nord.  

 
Grønnstruktur 

Landbrukseiendommene i vest er registrert som kjerneområder for landbruk. Planmyndighetene 
er kritisk til å bygge ned deler av disse områdene. Det står to svært store bøketrær sørvest for 
hagemuren (se foto under). Disse bør måles inn og reguleres til bevaring /hensynssoner i 
planforslaget. Det samme gjelder alléer innenfor hagemurene og langs veger.  

Det går en gangveg ned langs vestsiden av Hovedgården 40 (gbnr. 3/54) som er en viktig 
gangforbindelse til vegen Barstadskogen. 
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Terrengbehandling 
Eventuelle nye tiltak må søkes å gi minst mulig terrenginngrep. Murer må ha gode kvaliteter, og 

eventuelle fyllinger ved utvidelse av veg må ha skråningsutslag som gjør at arealene kan tilbakeføres 
til jordbruksdrift. 

Uteoppholdsarealer 
Kommuneplanen setter krav til kvalitet på felles uteoppholdsareal, jf. bestemmelsenes pkt. 8-2, 

dersom planforslaget legger til rette for boligformål. Se gjerne etter eksisterende områder som har 
kvaliteter som gjør at det kan benyttes slik det ligger i dag med bare mindre tilrettelegging. Det er 
viktig å vektlegge at uteoppholdsarealene skal kunne benyttes av folk i alle aldre, ikke bare barn. 

 

7.4. Samferdsel 

Veg og trafikk 
Avkjørsler: Holdningsklasse gul i vegvesenets rammeplan. Godkjenning til utvidet bruk av 

avkjørsler skal begrenses. Nye avkjørsler bør avklares i reguleringsplan.  
 

Eksisterende veg Alléen har mye brattere stigning enn det som kommunens vegnorm legger til 
grunn for atkomstveg, og også i forhold til Askøy brann og redning sin veileder for tilrettelegging for 
innsats. Atkomstvegen til området må derfor være fra nord (Hovedgården). Dette er også skoleveg 
for barn i området. Utvidelse av veg med fortau må vurderes i forhold til trafikkmengde og 
kommunens vegnorm. Utvidelse av vegen vil bli spesielt aktuelt dersom det tilrettelegges for 
boligformål slik at flere skolebarn vil benytte vegen som skoleveg. Ved utvidelse av vegen må det 
også tas lokale hensyn til eventuelle kvaliteter langs vegen (landbruk, evt. trær som bør bevares, 
eksisterende murer mv.) Det er bl.a. registrert en hul eik (utvalgt naturtype jf. Naturmangfoldsloven) 
langs denne vegen. 

 
Planforslaget må avklare hvordan kjøring på vegen Alléen kan begrenses. 

 

Myke trafikanter 
Trygg skoleveg må ivaretas i planforslaget. Gjelder også vurdering på hvor kryssing av 

fylkesvegen bør skje. 
 

Parkering 
Behovet for areal til parkering må komme tydelig frem i planforslaget. Det må gjøres en analyse i 

forhold til kravene til antall plasser som står i kommuneplanens bestemmelser, og sett i 
sammenheng med bruken det legges til rette for. Det bør ikke legges opp til parkering i front av 
hovedbygningen annet enn eventuelt HC-parkering. 

Kollektivtransport 
Ingen spesielle krav.  

 
 

7.5. Barn og unges interesser 
Området sørvest for hagemuren ser ut til å være brukt til lek av barn. 

Det må sikres trygg ferdsel til skole og fritidsaktiviteter. Det er et mål at barn kan gå og sykle selv. 
Ved økt trafikk må det derfor vurderes om behov eller nødvendigheten av fortau jf. rikspolitiske 
retningslinjer. 
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Dersom det legges til rette for flere boenheter (fastboende), som medfører både økt trafikk og 
flere myke trafikanter som skal benytte vegen som skoleveg med mer, vil det være et større behov 
for fortau. Jf. vegnormen skal det være fortau dersom vegen benyttes av flere enn 20 boenheter. 

 

7.6. Kulturminner, verneverdig kulturmiljøer og landskap 
Automatisk fredet kulturminne: Kongshaugen nord for Misjonsheimen. Alle tiltak nærmere enn 

100 meter fra automatisk fredet kulturminne må forelegges kulturminnemyndighetene for 
behandling etter lov om kulturminner (krav i kommuneplanen). 

 
Tilpasning til eksisterende kulturmiljø og fredet bygg (vist med hensynssone i kommuneplanen) 

vil være svært viktig i planarbeidet. Det bør opprettes kontakt mot Hordaland fylkeskommune 
(ansvarlig kulturmyndighet) så tidlig som mulig i prosessen.  

 
Eventuelle nye tiltak bør ikke ligge for tett opp til hagemur. Det må holdes tilstrekkelig avstand til 

at denne ikke blir underordnet.  
 

Det må innhentes kulturminnefaglig kompetanse i forbindelse med planarbeidet for å sikre at 
kulturminnemiljøet ivaretas på en god måte.  

 
Oversikt over kulturminnene i områdene samles i en kulturminnedokumentasjon. Denne kan 

være en del av planbeskrivelsen. 

 

7.7. Risiko og sårbarhet 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) må utføres i samsvar med DSB sin veileder.  

Gamle ortofoto viser at det muligens har stått et drivhus vest for vegen i vest. Dersom dette 
området skal berøres med tiltak må det settes krav i bestemmelsene til at det skal gjøres 
undersøkelser i grunnen før evt. graving i grunnen. 

Ved tidligere befaring så det også ut til at det er en «søppeldynge» nederst i hagen. Dette må 
eventuelt undersøkes videre og følges opp i henhold til aktuelt regelverk.  
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7.8. Nærmiljø 
Naboforhold 

Det må gå tydelig frem av oppstartsvarselet hva som planlegges slik at naboene har en reell 
mulighet til å komme med innspill til planarbeidet. Planmyndigheten ser positivt på at det er planlagt 
å ha et informasjonsmøte med naboene i oppstartsfasen.  

 
Rettigheter til bruk av annen manns grunn må sikres. 

 
Ønsket bruk av hovedbygningen må vurderes opp mot naboforhold spesielt når det gjelder støy 

og trafikk. 
  
Kvaliteter nærmiljø 

Det må sikres at eksisterende kvaliteter i nærmiljøet blir videreført i planforslaget. Dette gjelder 
bla. eksisterende kulturminner, grønnstruktur (trær mv), gangveg i sør mv. 

 

Bygge- og anleggsperioden 
Det må gå frem av planforslaget hvordan bygge- og anleggsperioden skal håndteres. Det bør 

sikres tilstrekkelig areal for midlertidig anleggsområde der det er behov for dette. 
 

7.9. Universell utforming og tilgjengelighet 
                    
Kravene i TEK 17 må sikres så langt det er mulig i forhold til fredningsvedtak. Planforslaget må 
redegjøre for dette. 
 

7.10. Folkehelse 
Snarveger, aktivitets-/møte- og lekearealer for alle aldre, opprettholde dagens identitet, vektlegging 
av estetikk mv., er viktig for helse og trivsel. 

7.11. Kommunaltekniske anlegg 
Vann- og avløp, overvannshåndtering 
Det er krav til VAO-rammeplan som en del av planarbeidet.  

 
Brannvann og behov for sprinkling må vurderes nærmere i VA-rammeplanen.  

 

Renovasjon 
Det må utarbeides renovasjonsteknisk avfallsplan som en del av planarbeidet dersom det 
tilrettelegges for boligformål. Nødvendig areal for renovasjon må avsettes i planforslaget. 
Trafikksikkerhet ved henting og evt. snuing av renovasjonsbil må redegjøres for. Ved planforslag som 
legger til rette for boliger skal BIR ha RTP til uttale og setter krav til type avfallsløsning. 

7.12. Reguleringsbestemmelser 
Rekkefølgekrav 
Aktuelle, sannsynlige rekkefølgekrav vil være: 

- Skole- og barnehagekapasitet (ved boligformål) 
- Krav til gang-/sykkelveg til nærmeste skole, jf. kommuneplanen. Dette må vurderes 

opp mot type bebyggelse som planlegges, eksisterende bebyggelse, trafikkmengde, 
krav i kommunens vegnorm mv.  
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- Utvidelse av veg og opparbeiding av ny avkjørsel mot fylkesvegen (avhengig av 
vurdering av trafikk til området) 

 

7.13. Kart 
 

Kartgrunnlag og eiendomsgrenser 
Uklare eiendomsgrenser må måles inn før innsending av planforslaget. Dette gjelder spesielt 
eiendommene gbnr.3/96 og 182 jamfør kartutsnittet under. Disse eies ifølge matrikkelen av Land & 
Strand eiendom As. Det vises også en eiendom gbnr.3/97 lenger nord som ikke er definert med 
grenser i kartet. 
 

 
 
Ved innsending av planforslaget skal kartgrunnlaget ikke være eldre enn 6 mnd. 

 
 

Planavgrensning 
Kommunen oversender SOSI-fil med planavgrensning etter oppstartsmøtet. Planavgrensningen ved 
oppstart vil være en varslingsgrense, slik at planens endelige avgrensning vil kunne bli redusert i 
forhold til denne. Vegen «Hovedgården» må tas med i planen frem til fylkesvegen. Detaljert 
avgrensning mot fylkesvegen må avklares i planarbeidet, jf. pågående planarbeid for fylkesvegen. 
Videre må også vegen Alléen tas med i planavgrensningen for å avklare hvordan trafikken her kan 
begrenses, men også for å få regulert vern av alléen langs vegen. 
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Planbetegnelse 
Kommunen fastsetter planbetegnelse, som vil bli oversendt plankonsulenten sammen med SOSI-fil 
av planavgrensningen. 
 

Fremdrift 
 
Varsling 
Varselet om at planarbeidet starter opp etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd, skal ha 
vedlagt planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet eller opplyse om hvor det er tilgjengelig. 

 
Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis. Det bør opplyses i 
varslingsbrevet at endelig planavgrensning vil kunne bli redusert gjennom planprosessen. 

 
Undervegsmøter 
Kommunen anbefaler et første undervegsmøte etter varsling for å gjennomgå innkomne merknader. 
Videre anbefaler vi at det bes om undervegsmøter når det er utarbeidet planskisser, før endelig 
utarbeiding av plankart, bestemmelser mv. Dette for å unngå unødig tidsbruk hos konsulent. 
Kommunen ønsker en tett og god dialog gjennom hele prosessen. 

 

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 i denne saken.  

 

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.  

 

8. Krav til fagkyndighet 
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering stiller i § 3 krav til referat fra 
oppstartsmøtet. Det skal gå frem av referatet om kommunen vurderer kravet til fagkyndighet som 
oppfylt.  

Kommunen har ikke erfaring med firmaet Cardo 8614 ASfra tidligere, og har bedt om at det blir 
fremlagt dokumentasjon på utarbeidete vedtatte reguleringsplaner. Videre at firmaet eller 
eventuelle underleverandører har fagkyndighet i forhold til følgende fag som vi vurderer det er 
behov for i dette planarbeidet: 

- Krav til ledelse av planarbeidet 
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- Krav til utarbeiding av plankart 
- Krav til fagkyndig kulturminnedokumentasjon 
- Krav til fagkyndig VA 
- Krav til fagkyndighet veg 
- Krav til fagkyndighet vedr. naturmangfold  

Dokumentasjon innsendt med e-post datert 24.04.19 (i etterkant av oppstartsmøtet) viser at 
plankonsulenten har erfaring med tilsvarende planarbeid, og har mulighet til å knytte til seg 
underleverandører som kan ta hånd om kompetansen som er etterspurt. 

 

9. Regionalt planforum 
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering stiller i § 3 krav til referat fra 
oppstartsmøtet. Det skal gå frem av referatet om det er aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt 
planforum. Kommunen vurderer at det kan være aktuelt å bringe forslaget inn for regionalt 
planforum, men at vi kan ta endelig stilling til dette etter undervegsmøtet der vi gjennomgår 
merknadene og innspillene som har kommet til oppstart 

10. Planmyndighetens konklusjon: 
Oppstart anbefales, med de føringer som fremgår i referatet. Planmyndighetene er positiv til at det 
legges til rette for utnytting av eksisterende bebyggelse i samsvar med formålet i kommuneplanen. 
Dersom det tilrettelegges for overnatting vurderer vi at dette bør være for utleie og ikke boligformål 
/ fastboende. Ved å legge til rette for fastboende vil det kunne oppstå konflikt i forhold til ønsket 
bruk av øvrig del av bebyggelsen. Videre vil vi måtte stille økte krav til trygg skoleveg mv.  

Planmyndighetene er kritisk til at det planlegges tiltak innenfor LNF-områder som ikke er avsatt til 
utbygging i kommuneplanen, og det anbefales derfor ikke å legge til rette for fradeling av 
boligtomter i LNF-området.  

Nye tiltak i front av hovedinngangen til bygget og som vil berøre allèen langs tilkomstvegen fram mot 
hovedinngangen vil kommunen også være skeptisk til.  

For området avsatt til fremtidig tjenesteyting i sørøst (gbnr. 3/279), vil vi kunne vurdere en forsiktig 
utbygging som ikke ligger for tett opp til hageanlegget med tilhørende mur. Det bør i så fall skapes en 
buffer ved å beholde noe av den eksisterende vegetasjonen som ligger inn mot hageanlegget / 
muren. Området i sørøst (gbnr. 3/54) bør ikke bebygges, da tiltak her vil komme for tett på 
hageanlegget og også vil berøre to store blodbøker som har stor verdi for området.  

Vegen «Hovedgården» må planlegges som hovedatkomst til området pga. stigningsforholdene på 
vegen «Alléen». Behov for utvidelse av vegen må vurderes utfra planlagt trafikkmengde og grad av 
utbygging til boligformål (vil stille større krav til fortau).  

Følgende utredninger kreves: 

1.1. VAO-rammeplan (utføres av fagkyndig) 
1.2. Kulturminnedokumentasjon  
1.3. Naturmangfoldsvurdering. Her må inngå kartfesting av trær som bør reguleres til bevaring 

(utføres av fagkyndig) 
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1.4. Vegprofiler (Hovedgården) – må vise tilpasning til eksisterende sideterreng. (Dersom behov 
for utvidelse av vegen. Utføres av fagkyndig) 

1.5. Renovasjonsteknisk avfallsplan (ved boligformål) 
1.6. Andre aktuelle utredninger 

Det kan bli behov for ytterligere utredninger underveis i planprosessen. 

Planmyndighetene viser for øvrig til kravspesifikasjon i kommunens planveileder.


