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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 25.02.20 planinitiativ for gbnr. 9/152, 254 m.fl. Planinitiativet er 

utarbeidet av Pro Invenia AS på vegne av forslagsstiller AS Betongindustri. 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 Atle Nygård asbetong@gmail.no AS 

Betongindustri  

    

Fagkyndig 

plankonsulent 

Anne Berit 

Strøm 

Reidun 

Bjerke Sveen 

anne.berit.strom@proinvenia.no 

 

reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no 

 

Pro Invenia AS 

    

Kommunen 

v/planmyndigheten 

(seksjon byggesak 

og private planer) 

Solveig 

Irene Olsen 

 

siol@askoy.kommune.no 

 

 

Fagansvarlig 

private planer 

 

 

2. Formålet med planen 

Hensikten med planen er ifølge planinitiativet å legge til rette for utbygging av 

flermannsboliger hovedsakelig innenfor eiendommene 9/152 og 9/254. Det vil også bli 

etablert avkjøring til området, eventuelt en forbedring av eksisterende. 

Fremtidig arealformål vil i størst mulig grad være boligformål. Noe areal vil også bli avsatt til 

veg, teknisk infrastruktur, lekeplass ol. 

3. Plansituasjon og føringer 

3.1. Kommuneplanens arealdel 

Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse. 

Arealet ligger også i hensynssone støy rød og gul sone. Se kartutsnitt under. 

mailto:anne.berit.strom@proinvenia.no
mailto:reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no
mailto:siol@askoy.kommune.no
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Ifølge pkt.3-4, i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel, stilles det krav om 

utarbeidelse av reguleringsplan ved oppføring av mer enn 4 boligenheter. Ved oppføring av 

færre boligenheter vil krav om utarbeidelse av reguleringsplan måtte vurderes i forhold til 

pbl. § 12-1, 3. ledd. Denne paragrafen sier at «for gjennomføring av større bygge- og 

anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves 

det reguleringsplan». 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel med foreslått planområde og støysoner 

3.2. Gjeldende reguleringsplaner i området 

Deler av arealet er i reguleringsplanen for FV 562 – Juvik-Ravnanger, plan 236 , avsatt til 

boligformål. Se kartutsnitt under. 

Planbestemmelsene for boliger (B) i reguleringsplanen henviser til kommuneplanens 

arealdel, og at det er kommuneplanens og Plan- og bygningslovens bestemmelser som er 

gjeldende. 
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Sørøst for planområdet ligger plan 201 – Utvidelse av Storebotn næringspark. Se kartutsnitt 

under.  
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Plan 201 – Utvidelse av Storebotn næringspark 

 

Innenfor plan 201 ligger plan 340 – Omregulering av gasstomten, gbnr. 9/405 m.fl. Se 

kartutsnitt under. 
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340 – Omregulering av gasstomten, gbnr. 9/405 m.fl. 

3.3. Pågående planarbeid i eller omkring planområdet 

Plan 495 - Detaljplan g/s-veg Munkebotn har vært utlagt på offentlig ettersyn og høring i 
perioden 16.10.2019 - 1.12.2019. Det er fremmet innsigelse fra Statens vegvesen. Planen 
strekker seg fra krysset til Storebotn næringspark og videre østover til Erdal ungdomsskole. 
Omsøkt planområde blir ikke berørt av denne planen. Se utsnitt under. 
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3.4. Aktuelle regionale og nasjonale føringer 

Nasjonale føringer:  

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/ 

Regionale føringer: 

Sjekk linken for aktuelle planer. 

https://www.hordaland.no/nn-NO/plan-og-planarbeid/regionale-planar/regionale-planar--

-oversikt/.  

3.5. Aktuelle kommunale temaplaner 

Sjekk linken for oppdateringer og aktuelle planer, de mest aktuelle er listet opp under 

https://askoy.kommune.no/kommunale-planer/.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030: 

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

samfunnsdel-2015-2030 

VA-norm:  

https://askoy.kommune.no/teknikk-og-miljo/vann-og-avlop/regler-for-vann-og-avlop.  

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 

Som følge av tiltaket vil det bli etablert flermannsboliger innenfor planområdet. For å oppnå 

gode uteoppholdsareal vil det bli tatt utgangspunkt i kommunens egen norm for 

uteoppholdsareal. Det er ønskelig å etablere gode uterom som ligger skjermet for støy fra 

både eksisterende vei, og ny fylkesvei som er regulert i gjeldende reguleringsplan. Store deler 

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/
https://www.hordaland.no/nn-NO/plan-og-planarbeid/regionale-planar/regionale-planar---oversikt/
https://www.hordaland.no/nn-NO/plan-og-planarbeid/regionale-planar/regionale-planar---oversikt/
https://askoy.kommune.no/kommunale-planer/
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/teknikk-og-miljo/vann-og-avlop/regler-for-vann-og-avlop
https://askoy.kommune.no/teknikk-og-miljo/vei-og-transport/regelverk-samferdsel
https://askoy.kommune.no/kommunale-planer/
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av planområdet ligger innenfor støysone fra vegen, og dette vil derfor få stort fokus i 

planarbeidet. 

I tillegg til uteareal på hver enkelt tomt, vil det også bli etablert lekeplasser i henhold til 

kommunens normer. 

For mer detaljert beskrivelse vises til planinitiativet. 

5. Kommunens vurdering av planinitiativet 

5.1. Formål og forholdet til overordnet plansituasjon 

Planinitiativet vurderes til å være i samsvar med kommuneplanens arealdel boligformål, men 

deler av planområdet ligger i gul og rød støysone. I tillegg ligger store deler av planområdet 

inne for areal som er regulert som annen veggrunn i plan 236. Se utsnitt under. 

 

5.2. Bebyggelsesmønster og bebyggelsesstruktur 

Hvilket bebyggelsesmønster og bebyggelsesstruktur har man tenkt i planområdet? Form, 

struktur, funksjon, uttrykk, skala, volum, fjernvirkning, forholdet  til 

stedet/landskap/strøkskarakter. Dette må beskrives.  

5.3. Grønnstruktur og landskap 

Se på muligheten for å ta vare på viktige landskapselement. Dersom det er eksisterende 

snarveger som må disse tas vare på  

 



 

11 

Naturmangfold (Naturmangfoldlovens §§ 8-12), listede arter, virkninger og konsekvenser av 

planforslaget, avbøtende tiltak m.m. må beskrives i planbeskrivelsen.  

5.4. Kulturminner, verneverdig kulturmiljøer og landskap 

Det er ikke registrert SEFRAK registrerte kulturminner, automatisk freda kulturminner eller 

verneverdige kulturmiljø/landskap i i planområdet. Planmyndighetene har vært på befaring 

og har ikke sette noe kulturminner innenfor planområdet. 

5.5. Sjø og vassdrag 

Nord for planområdet ligger Polleelva. Det er den mest ørretførende elva på Askøy. Omsøkte 

regulering ansees å ikke ha innvirkning på elva, men den må likevel omtales i 

planbeskrivelsen. Ev. avrenning  fra planområdet m.m. Tenker da spesielt på slukten vest i 

planområdet. 

 

 
 

5.6. Samferdsel 

Veg 

Kommunens vegnorm legges til grunn for planforslaget i forhold til regulerte vegbredder,  

kryss, avkjørsler, fortau, byggegrenser mot veg mv.  

 

Parkering  

For konsentrert bebyggelse må det legges til rette for fellesparkering under bakken. 

Kommuneplanens bestemmelser legges til grunn for antall parkeringsplasser. Det må legges 
Kommentert [SIO1]: Skal parkering skje under bakken 
eller i garasje ? 
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til rette for ladepunkt for El-bil. Plassering av sykkelparkering for konsentrert bebyggelse må 

avklares tidlig, og bør planlegges under tak. 

 

5.7. Nærmiljø 

Konsekvenser for naboers sol-, og utsiktsforhold må klargjøres i planarbeidet Det er viktig å 

ha fokus på at fellesområdene skal kunne benyttes av alle aldersgrupper. Det bør redegjøres 

for bygge- og anleggsperioden, og hvordan denne vil påvirke nærmiljøet.  

5.8. Barn og unge 

Uteoppholdsarealer må i størrelse og kvalitet minimum være i samsvar med bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel. Lekeområdene skal være varierte og deler av eksisterende terreng 

bør tas vare på til lek. Er det mulig å legge til rette for akebakke i deler av området, der 

terrenget ligger godt til rette for dette? Det bør settes krav i bestemmelsene til hvordan 

lekeområdene skal opparbeides, antall lekeapparater mv.  

Det må sikres tilfredsstillende privat uteoppholdsareal også for den konsentrerte 

bebyggelsen. 

 

5.9. Helse 

• Universell utforming og tilgjengelighet (Krav om tilgjengelig boenhet med tilhørende 

uteområder og atkomst 

• Folkehelse (Snarveger, sykkelveger, aktivitets/møte- og lekearealer for alle aldre og 

årstider, beplantning, estetikk, trivsel, tilhørighet, identitet) 

• Aldersvennlig 

 

5.10. Energi og klima 

Det bør vurderes klimavennlige tiltak som solceller, grønne tak mv. Byggematerialer bør være 

fornybare og ha lavest mulig CO2-fotavtrykk. 

5.11. Samfunnssikkerhet 

Det er krav til ROS-analyse som en del av planarbeidet. Under pekes på noen sentrale 

utfordringer for dette planarbeidet: 

Steinsprang: Da planområdet har skråninger brattere enn 35 gr. kreves geologisk 

undersøkelser for å vurdere om området kan vurderes utnyttet til ny bebyggelse med varig 

opphold. Se kart under. 

Kommentert [SIO2]: Jeg bruker å kreve lekeapparater 
selv om KP ikke åpner opp for det.  
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Overvann 

Gjennom VAO-rammeplan må det sikres at overvannshastigheten ikke økes mot 

naboeiendommer. Det må legges til rette for fordrøyning innenfor området som sikrer dette. 

Det må sikres at flomveier blir ledet utenom nedenforliggende bebyggelse. 

 
Tilkomst for utrykningskjøretøy 
I samsvar med kommunens veileder «tilrettelegging for innsats» må det dokumenteres at 
forholdene i og rundt byggene er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv 
rednings- og slokkeinnsats uten nødvendig risiko. Brannvann må redegjøres for i VAO-
rammeplan. 
 
Støy 

Planområdet ligger i rød og gul støysone avsatt i plan 236. Støy blir derfor et viktig tema i 

denne planen. Byggene må blant annet prosjekteres slik at de får en stille side. Det er også 

viktig at kravet til støy også overholdes for utearealer, jf. kommuneplanens bestemmelser 

pkt. 8-2: 

 

Bebygde arealer, trafikk- og parkeringsarealer, fareområder, støyområder (areal med 
ekvivalent støynivå over 55 dBA), areal brattere enn 1:3, areal smalere enn 10 meter og 
ikke allment tilgjengelig areal, skal ikke medregnes ved beregning av utearealet. Minimum 
50 % av arealet skal være solbelagt ved jevndøgn klokken 15.00. 
 

Det må utarbeides støyrapport for planområdet.  

 

5.12. Kommunaltekniske anlegg 

Det må utarbeides VAO-rammeplan som en del av planarbeidet. Vurder om det kan være 

aktuelt å gjøre overvannshåndtering til et estetisk element i planområdet. Eksisterende 

offentlig vannledning over tomten må ivaretas. 
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For opplysninger om vann og avløp, ta kontakt med Ove Pedersen på epost 

ove.perdersen@askoy.kommune.no eller tlf. 56 15  82 21. 

 

Renovasjon 

Det må utarbeides renovasjonsteknisk avfallsplan og avsettes områder for renovasjon i 

plankartet. Det må sikres trafikksikker håndtering av renovasjonsområdet. Ta kontakt med 

BIR tidlig i planprosessen  for valg av renovasjonsløsning.  

 

5.13. Rekkefølgekrav 

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

rekkefølgekrav ved utbygging av området: 

• Rekkefølgekrav om skolekapasitet 

• Rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg til nærmeste skole 

• Rekkefølgekrav om opparbeiding av lekeplasser og fellesareal 

• Rekkefølgekrav om opparbeiding av infrastruktur 

Videre planprosess vil kunne føre til endrede vurderinger. 

5.14. Kart, planavgrensning, plannavn 

Kart 

Alle eiendomsgrenser som ikke er oppmålt mot nabier må måles opp.  

 

Planavgrensning 

Planavgrensningen må følge avgrensingen for veggrunn regulert i plan 236. Dette arealet er 

det som vegvesenet ser som nødvendig areal ved utbedring av fylkesvegen. Kommunen vil 

komme tilbake med forslag til planavgrensning for området.  

 

Plannavn 

Gbnr. 9/152 har navnet Solås. Dette kan være et passende navn for reguleringsplanen. 

Planmyndighetene foreslår derfor at planen får plannavn Solås, gbnr. 9/152, 254 m.fl. Lavik. 

 

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 

Kommunen vurderer at følgende offentlige høringsinstanser bør varsles om planarbeidet: 

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

mailto:ove.perdersen@askoy.kommune.no
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Planarbeidet må varsles til alle naboer/grunneiere som er berørt av økt trafikk på vegen inn 

til planområdet. Videre må berørte grunneiere og naboer til planområdet varsles, samt 

tilgrensende eiendommer. 

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 detaljregulering etter plan og 

bygningsloven, § 5).  

Planarbeidet varsles i Askøyværingen. 

 

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 fra tidligere planprosesser, og vurderer kravet til 

fagkyndighet som oppfylt. 

8. Avklaringer og konklusjoner  

8.1. Avklaringer og konklusjoner det er enighet om 

Det ble enighet om plannavn «Solås, gbnr. 9/152, 254 m.fl. Lavik.» 

8.2. Vesentlige punkter det er uenighet om 

Ingen. 

8.3. Er det aktuelt å stoppe planinitiativet? 

Det er ikke aktuelt å stoppe planinitiativet.  

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. 
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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 

- 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 

- Støyutredning – 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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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.  

11.3. Overordnet fremdriftsplan 

Foreløpig overordnet fremdriftsplan legges til grunn for den videre planprosessen:  

Forslagsstillers planlagte varsling av oppstart av planarbeid: Uke 20-21 

Planlagt innsending av planforslag er første kvartal av 2021. Dette avhenger i stor grad av 

utføring av ulike utredninger som må gjøres av eksterne fagfolk.  

 

1. gangs behandling av planforslaget i Utvalg for teknikk og miljø – UTM (innen 12 uker fra 

komplett planforslag):  

 

Offentlig høring og ettersyn (minimum 6 uker): 

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 Solveig Irene Olsen, siol@askoy.kommune.no, 

tlf. 56 15 85 99.  

 

 

 

 

mailto:siol@askoy.kommune.no

