
 
Skjemaet er sist oppdatert den 12.05.2021 

 
Skjema for oppstartsmøte (anmodning og referat) 

  Jf. pbl § 12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 
 

 

Denne siden fylles ut av kommunen.  

Etter gjennomført oppstartsmøte vil dokument meddeles Plan- og miljøutvalget. Referatet vil følge 

plansaken ved varsel om oppstart. 

 

Plannavn, RL-nummer Ny Risøy bru – det.reg./omr.reg. – 202206 

Adresse planområdet  Saksnr. 22/2004 

OPPSUMMERING, inkl. TEMA OG KONKLUSJONER DET BLE ENIGHET OM 

Dato forespørsel mottatt 08.03.2022 
Møtested EBY 

Møtedato 18.03.2022 

Kommunens vurdering av om 
kravet til fagkyndighet i pbl § 12-3 
fjerde ledd er oppfylt 

☒  Oppfylt 

☐  Ikke oppfylt 

Punkter som gjenstår å avklare, før 
innsending av planforslag til 
førstegangsbehandling aksepteres 

Kommunen har og vil fortsette å ha tett og jevnlig dialog med 
Rogaland fylkeskommune og Norconsult. Det gjenstår mange 
avklaringer før førstegangsbehandling.   

Vesentlige punkter det er uenighet 
om, enten de gir grunn til å avslå 
planinitiativet eller ikke 

 

For større reguleringsplaner og 
planer som er i strid med 
kommuneplan bør forslaget bringes 
inn for regionalt planforum 

☒  Bringes inn for regionalt planforum 

☐  Bringes ikke inn for regionalt planforum 

Administrativ beslutning 

☒  Anbefaler oppstart av planarbeid  

Beslutningen sendes Plan- og miljøutvalget som referatsak. 

☐  Planinitiativet stoppes (avvises) etter § 12-8 andre ledd.  

Forslagstillers krav om politisk 
behandling, dersom planinitiativet 
er i henhold til overordnet plan, 
men stoppes administrativt 

☐   Forslagstiller krever spørsmålet forelagt Plan- og miljøutvalget 

for avgjørelse (foreleggsmyndighet), jf. § 12-8 første og andre 
ledd. Vedtaket vedlegges referatet fra oppstartsmøtet. 

Aktuell møtedato for PMU, for 
referatsak/avgjørelse 

24.03.2022 

https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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Forslagstiller redegjør for planinitiativet ved å fylle ut feltene under markert med grønn bakgrunnsfarge. 

Skjemaet skal fylles ut av en fagkyndig. 

I oppstartsmøtet gjennomgås dokumentet og kommunen fyller inn de hvite feltene. 

Se Haugesund kommunes Planpakke for ytterligere informasjon. Dersom informasjon ikke er oppgitt / skisse 

mangler, vil det være grunnlag for å ikke avtale oppstartsmøte. 

 

GRØNNE FELT FYLLES AV FORSLAGSSTILLER 

HVITE FELT FYLLES AV KOMMUNEN 

 

Ønsket møtedato  
(Minimum 14 dager fra dags dato) 

18.03.22, kl. 08:30. 

Det ønskes oppstartsmøte for følgende 
plantype: 

☒  Detaljregulering 

☐  Endring av reguleringsplan 

☐  Områderegulering 

 

1. GENERELLE OPPLYSNINGER 

Forslagsstiller  

Navn/firma Rogaland Fylkeskommune 

Kontaktperson Marte Ness Aarak 

Besøksadresse Kirkegata 130 

Telefon 95744515 

E-post marte.ness.aarak@rogfk.no 

Plankonsulent  

Navn/firma Norconsult 

Kontaktperson Camilla Hovland  

Besøksadresse Torggata 10 

Telefon 45451304 

E-post Camilla.hovland@norconsult.com 

Fakturaadresse 

Elektronisk fakturaadresse: 9908:971045698 

Ressursnummer: 520 112 

Organisasjonsnummer 971 045 698 

Kommunens kontaktperson Mathias Bjørkli 

Møtedeltakere 

Forslagsstiller Marte Ness Aarak, Ivar Kalkvik 

Plankonsulent 
Camilla Hovland, Lars Roald Kringeland, Øystein Skofteland 
(Teams) 

Kommunen 
Kent Håkull, Trygve Eriksen, Elisabeth Østnor, Sol Marlene 
Knutsdatter, Svei Erik Schmall 

Referent Mathias Bjørkli 

Fraværende  

  

mailto:marte.ness.aarak@rogfk.no
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2. OPPLYSNINGER OM PLANOMRÅDE OG EIENDOMSFORHOLD 

Navn på område Ny forbindelse til Risøy 

Eiendom(mer) (gnr./bnr.)  

Eiendomsadresse(r) John Risøens gate, Smedasundet, Salhusvegen 

Gjeldende plan (RL NR) 

I hovedsak:  
RL1243, Ny forbindelse til risøy med tilstøtende arealer 
samt storasundskjærene.  
 
Delvis overlappende:  
RL1231 Knutsen OAS Shipping AS 
RL1475 Salhusvegen 30 
RL1149 Mellom salhusvegen og sjøen og st.fr.siscus 
eiend. og m.thranesgt.  
 
Mindre overlapp med øvrige planer i krysset 
Storasundgata/Salhusvegen. 

 

Gjeldende reguleringsformål Gjeldende reguleringsplan RL1243  

Tillatt utnyttingsgrad - 

Eksisterende arealbruk Hovedsakelig veg- og sjøarealer, delvis bolig- og industri. 

Er forslagsstiller eier av området? ☐ Ja                  ☐ Nei                 ☒ Delvis 

Er noen av grensene usikre og krever ny 
oppmåling? 

☐ Ja                  ☐ Nei                 ☒ Må vurderes nærmere           

Kjenner dere til eiendomsforhold som kan 
være til hinder for gjennomføring av plan? 

☐ Ja                  ☒ Nei                  

Forslag til ev. revidert planavgrensning etter 
innspill i oppstartsmøtet sendes til 

kommunen for godkjenning før varsel om 
oppstart 

☒ Ja                 ☐ Nei 

Planavgrensningen bør også avklares med 
fylket/vegvesenet før varsel om oppstart. 

☒ Fylket           ☐ Vegvesenet     Nei 

 

3. FORMÅLET MED PLANEN 

Formålet med planen er å gi rammer for etablering av ny vegforbindelse til Risøy. Dette vil være blant de 
viktigste samferdselsprosjektene i Haugesund og på Haugalandet i tiden fremover, og planarbeidet skal 
resultere i en vedtatt reguleringsplan som gir grunnlag for ny bypakke på Haugalandet våren/sommeren 
2023. Bruforbindelsen er allerede regulert inn i gjeldende reguleringsplan (1997) og kommunedelplan for 
sentrums.  
 
Strekningen som reguleres er fv. 4919 fra krysset ved dagens Risøy bru til krysset fv. 4852 
Salhusvegen/Storasundgata.  
 
Målene for planarbeidet er beskrevet i vedlagt planinitiativ. Målene er delt inn i samfunnsmål, effektmål og 

resultatmål.  

Kommunens merknader:  

Kommunen fikk tilsendt forprosjekt til ny Risøy bru november 2021. Fra januar 2022 har Rogaland 
fylkeskommune, Norconsult og Haugesund kommune hatt jevnlige møter der ulike temaer og 
problemstillinger er blitt diskutert.  
 
Kommunen ønsker at det legges vekt på ny Risøy bru som et nullvekstmål og at det legges vekt på 
tilrettelegging for syklende og gående over brua. Viktig at dette tydeliggjøres.  
 
Planinitiativ forventes justert frem til varsling.  
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5. BESKRIVELSE AV PLANINITIATIVET 

Forslag til plannavn 
(Vegnavn/ lokalt stedsnavn) 

Ny vegforbindelse til Risøy 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Bru og veg med tilhørende veganlegg. Planarbeidet skal ikke 
medta utbyggingsområder eller legge til rette for annen 
utvikling av land- eller sjøarealer. Se vedlagt planinitiativ.                 

Kommunens merknader: 

Ok 

Utbyggingsvolum og byggehøyde 

Areal på foreslått planområde Om lag 125 daa  

Bygningstypologi Bru og veganlegg 

Bruksareal på planlagt bebyggelse (m²) - 

Ønsket utnyttelsesgrad - 

Byggehøyde(r) - 

Ønsket antall boenheter/arbeidsplasser - 

Eventuelt  

Kommunens merknader: 

Ok 

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – STEDSANALYSE 

Se s. 7-9 i Haugesund kommunes Planpakke - planveileder. 

Stedsanalyse med tekst og illustrasjoner hjelper kommunen med å forstå området og overordnede 
intensjoner og rammer. 

Jf. forskriften: Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet.  

Stedsanalysen leveres som et vedlegg til dette skjemaet og skal som et minimum: 

 redegjøre for planområdet 
 redegjøre for om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 belyse virkning på landskap og omgivelser 
 belyse tiltakets tilpasning til landskap og omgivelser 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er ikke utarbeidet egen stedsanalyse. Det vises i stedet til beskrivelser i tidligere innsendt forprosjekt 
som gir en grundig beskrivelse av området (Selve forprosjektet vil ikke være førende for løsningsvalg, men 
beskrivelsene av områder og problemstillinger kan legges til grunn). I tillegg har kommunen selv i 
forbindelse med Europan-prosjektet på Risøy, gitt en god og detaljert beskrivelse av Risøy. Dette er 
kunnskap som vil kunne benyttes videre i planarbeidet. Utover dette gir også planinitiativet en beskrivelse 
av dagens utfordringer og muligheter. 
 

Kommunens merknader: 

Forprosjekt samt Europan-prosjektet på Risøy gir en grundig bekrivelse av området og flere av dens 
utfordringer og muligheter. I tillegg vil KU gi ytterligere svar når dette er klart videre i planprosessen.  
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Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Brua vil gi store muligheter for videreutvikling av både byen 
og verftsvirksomheten på Risøy, men også for en vesentlig 
bedre forbindelse for gående og syklende. Beboere og 
besøkende til Risøy vil oppleve positive virkninger av 
prosjektet, både fordi det etableres en ny bruforbindelse og 
fordi eksisterende Risøy bru får mindre trafikk. Dette vil 
samtidig ha en stor innvirkning på trafikkbildet i Haugesund 
sentrum, særlig ved at tungtransporten ikke lenger vil gå 
gjennom sentrum og krysse gågaten. Se nærmere 
beskrivelser i planinitiativet. 
 

Kommunens merknader: 

Kommunen har i tidligere møte med forslagstiller og plankonsulent presentert flere punkter som er spesielt 
viktige. Flere av disse punktene er viktige at tas med videre i planprosessen.  
 

1. Bybro.  
Kommunen mener det er svært viktig at utformingen av ny bro samsvarer med utformingen av byens 
øvrige broer og at tredje alternativet i forprosjektet svarer best til dette. 
 
Den nye broen til Risøy vil bli en svært synlig del av bybildet i Haugesund de neste hundre årene. Det 
estetiske aspektet er derfor viktig å understreke som et sentralt utvelgelseskriterium. En bro som 
spiller på de eksisterende bybroene er klart å foretrekke. Dette vektes tungt fra kommunen.  
Kommunen ber om at fylket samordner seg internt, slik at hensyn til samferdsel, kulturmiljø og 
byutvikling ligger omforent til grunn for hele planforslaget.  
 
Siste utgave av formingsveilederen for sentrum må legges til grunn. 
 

2. Valg av kryssløsning i Salhusvegen/Storasundgata. 
Det er nødvendig med grundig vurdering av løsningsalternativer, inkludert adkomst til Smedasundet 
40, før kommunen kan ta stilling til hva som har best oppnåelse totalt sett. 
 
Det er argumenter for rundkjøring, som flyt i biltrafikk og sikkerhet, men det er mer arealkrevende og 
er en løsning som prioriterer bil. I et byområde som er viktig for syklende og gående er dette en 
løsning som kan føre til flere farlige situasjoner for dem. Lyskryss er mer kompakt og gir mindre 
omveier for myke trafikanter, men kan gi mer kø og sidekollisjoner.  
Tre av fire hjørner rundt krysset har eiendommer av høy bevaringsverdi. Eksisterende VA-
infrastruktur kan også få noe å si for valg av kryssløsning. Teknisk enhet vil komme med en egen 
uttalelse på dette punktet senere i planprosessen.  
Det er begrenset plass i krysset og det er viktig at det dimensjoneres for å tåle både rushtrafikk og 
semitrailere.  

 
I tilknytning til nytt kryss må ny adkomst til Smedasundet 40 undersøkes i alternative traséer, 
kommunen ønsker å ta stilling til dem i planprosessen. Alternative adkomster vil kunne påvirker 
boligbebyggelsen i område. Haugesund kommune har vedtatt å redusere ÅDT i byen og øke andel 
myke trafikanter – dette gjelder også i Salhusvegen. Den må forstås som en gate, ref. samarbeid 
med RFK om bypakke/byvekstavtale.  
 
Kommunen ønsker at planarbeidet kobles godt sammen med regulert sykkelløsning i Salhusvegen. 
For å sikre myke trafikanter best mulig mener kommunen at det ikke bør etableres nye avkjørsler inn i 
Salhusvegen og at det så langt som mulig jobbes for å bruke eksisterende. 
 
 

3. Bredde på bro. 
Kommunen ønsker en gateprofil med tosidig løsning for gående og syklende og kjørebane. 
Fartsgrense 40 km/t må også vurderes fordi gatesnittet må ses i sammenheng med løsninger og 
tilpassinger planlagt for Salhusvegen.  
 

4. Høyde på bro.  
Kystverket, Rogaland fylkeskommune, Norconsult og kommunen har gjennomført et møte for å 
diskutere høyde på bro. Kystverket er myndighet i spørsmål knyttet til brohøyde og spesifiserte at 
broen må være tilstrekkelig høy for å være funksjonell.  
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Forprosjektet viste en seilingshøyde på 10 meter med tre presenterte alternativene broer. Dette er 
lavere enn de eksisterende bybroene. Kommunen mener at ny Risøy bru ikke bør være lavere enn 
Hasseløy bru.  

 
5. Landing på Risøy.  

Den nye fylkesveien skal føres over fyllmasser på skjær mot Risøy. Med mindre det kommer frem 
andre hensyn som taler imot, bør skjærene i fremtiden kunne fylles videre ut og bli brukt til 
industriformål mot vest og eventuelt fritid mot øst. Med industri på hele vestsiden av fylkesveien, er 
det naturlig å fylle ut mellomrommet mellom Risøy og skjærene og derved hindre tilgang for 
fritidsbåter inn i et aktivt industriområde (aktivt kaiområde).  
 
Småbåter utgjør noe av Haugesund sin attraktivitet og østsiden av skjærene vil kunne romme en 
sterkt etterlengtet havn for dem i sentrum. Sentrumsplanens BA2 kan være en aktuell plassering. 
Adkomst til mulig industri og småbåthavn må vurderes nøye.  
 
Med slike motsetninger av formål tett på hverandre, må det legges til rette for god sameksistens 
gjennom å etablere gode og ryddige skiller. Ref. arkitektkonkurransen Europan på Risøy, som 
fokuserer på videre sameksistens i kombinasjon med behov for en områdesatsing. 
Det er viktig at det velges løsninger som forbedrer dagens situasjon på Risøy. For myke trafikanter vil 
det være en stor fordel at høydeforskjellen mellom bro og fastland blir holdt til det minimale. I tillegg 
må overgangen mellom bro og gate være god og ikke skape unødvendige krysninger i vei.  

 

Forholdet til kommuneplan, eventuelle 
gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

Brua vil i noen grad ha en justert linjeføring i forhold til 
gjeldende reguleringsplan, men både reguleringsplan og 
sentrumsplan har medtatt bruforbindelse i området. På 
landsidene vil vegføringen delvis overlappe andre 
arealformål. Planen vil støtte opp om flere mål i 
kommuneplanen, blant annet knyttet til 4.2 Bolig i byen og 
4.4 Den tilgjengelige byen. Dette er nærmere beskrevet i 
planinitiativet. 

Kommunens merknader: 

Ok 

Vesentlige interesser som berøres av 
planinitiativet 

Planen vil berøre eiendomsinteresser på landsiden på begge 
sider, langs John Risøens gate og langs Storasundgata fra 
krysset Salhusvegen og vestover. Kulturminneinteresser vil 
være berørt i de samme områdene – dette knytter seg både 
til nottørket på landsiden, og boligområder/kulturmiljø på 
begge sider.  
 
Linjeføring over Risøy vil også kunne påvirke overgangen 
mellom industri og bolig. 
 
I forbindelse med etablering av brua vil miljøinteresser kunne 
berøres når det gjelder naturmangfold i sjø. 
 
Interesser knyttet til skips- og båttrafikk vil også være berørt. 
Disse griper inn i byens interesser knyttet til identitet og 
stedskarakter. 
 
Alle vesentlige interesser som berøres er beskrevet i 
planinitiativet.  
 

Kommunens merknader: 
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Nottørket  
Nottørket har bevaringsverdig og hensynssone bevaring. Kommunen er åpen for at nottørket flyttes, enten 
lokalt på området eller til aktuell tomt på Vibrandsøy. Bevaringssone skal følge bygget og skal ved flytting 
utgå på sin nåværende plass.  
 
Oppmåling av eiendomsgrenser 
Planområdet berører eiendommer med uklare grenser på landsiden på begge sider av planen. 
Oppmålingsavdelingen anbefaler klarlegging og kartfesting av koordinater på disse eiendommene før 
planarbeidet. Inntegnet grense på kartet på noen av disse eiendommene er kun digitalisert og grenseforløpet 
i forhold til terrenget vil avvike noe.  
 
Langs John Risøens gate er det gategrunn tilhørende privat eiendom som Haugesund kommune kan 
egenerklæres på forhånd. Fullstendig liste og situasjonsplan over berørte eiendommer er sendt til 
plankonsulent.  
 

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, 
blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 
 
Forslag til tema i ROS-analysen. 
 
 Status for forurensing, f.eks. i 

grunnen, skal alltid vurderes og 
tilnærming begrunnes.  

 Trafikksikkerhet skal alltid vurderes. 
 
Veiledning: 
 DSB: veileder for ROS-analyse 
 

 
Temaer for ROS-analysen er foreløpig ikke klar, men for å 
sikre at alle aktuelle temaer blir medtatt, vil vi legge opp til 
følgende metodikk: 

 Fareidentifikasjon - kartlegging av mulige uønskede 
hendelser 

 Identifikasjon av objekter, virksomheter eller 
aktiviteter som representerer en fare innenfor 
planområdet eller dets nærhet 

 Utarbeide liste over et representativt og 
beslutningsrelevant utvalg av uønskede hendelser 
som underlegges en mer detaljert analyse 

 Gjennomføring av analyse av planområdet og 
tiltakets sårbarhet samt risiko 

 Evaluering av risiko og identifikasjon av behov for 
risikoreduserende tiltak 

 

Kommunens merknader: 

Ok 

Hvilke berørte offentlige organer og andre 
interesserte som skal varsles om 
planoppstart 
 
Se kommunens adresseliste. 

 Statsforvalteren i Rogaland 

 Rogaland Fylkeskommune 

 Statens vegvesen 

 Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

 Sør-vest politidistrikt 

 HIM 

 Haugaland Kraft AS / Fagne / Fiber 

 Telenor 

 Telia 

 Get 

 Kystverket Vest 

 Forsvaret (avklares om dette er Forsvarsbygg) 

 Karmsund Havn IKS 

 Fiskeridirektoratet 

 Fiskarlaget Vest 

 Stiftelsen maritimt forum for Haugalandet og 
Sunnhordaland 

 Haugesund lokallag av Fortidsminneforeningen 

 Haugesund historielag 

 Karmsund folkemuseum  

 Næringsforeningen Haugalandet 

 Haugaland Vekst IKS 

 Friluftsrådet vest 

 Naturvernforbundet i Rogaland 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
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 Forum for natur og friluftsliv i Rogaland 

 Rogaland Natur og ungdom 

 Haugesund og omegn jeger- og fiskarlag 

 Haugesund Turistforening 

 Kolumbus, Rogaland kollektivtrafikk FKF 

 Norges lastebileierforbund 

 Syklistenes landsforening Haugalandet 

 Trygg trafikk Rogaland 

 Velforeningenes fellesutvalg 

 Risøy Velforening 

 Berørte grunneiere/virksomheter/naboer 

Kommunens merknader: 

Ok  
 

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra 
berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
 
 
 
Reguleringsplanveilederen: 
3.2 Generelt om medvirkning i 
planprosessene 

 ☒   Forslagsstiller varsler oppstart av planarbeid ved 

varselbrev og annonse i minst en avis 

☒   Kommunen legger ut annonse på kommunens nettside 

og planinnsyn 

☒   Forslagsstiller arrangerer åpent informasjonsmøte 

☐   Barn og unge inviteres til å uttale seg om utformingen av 

felles uterom og lekeplasser, og også medvirke til 
utformingen. (Det avtales mellom forslagsstiller og 
kommunen om metode for medvirkning.) 

 
Kommentar:  

Det planlegges informasjonsmøter og åpne kontordager, 
samt egne informasjonsmøter både for politiske utvalg og 
interessenter som berøres av tiltaket. Det vil være mulig for 
berørte parter og interessenter å be om egne møter med 
forslagsstiller og konsulent. Se eget kapittel i planinitiativet. 

Planlagt fremdrift 

Innlevering av planforslag: September/oktober 2022 

Førstegangsbehandling: Alternativ: 24. november 2022 

Er det enighet om fremdriftsplan for 
planarbeidet? 

☒ Ja            ☐ Nei 

Er det behov for dialogmøter med kommunen 
underveis? 

☒ Ja            ☐ Nei 

Er det hensiktsmessig med felles behandling 
av plan- og byggesak etter plan- og 
bygningsloven § 12-15? 

☐ Ja            ☒ Nei 

Kommunen skal bidra med: 

☐ Utredningsarbeid  

☒ Oppmåling/geodata 

☐ Medvirkningsopplegg 

☐ Veiledning 

☐ Annet 

Kommunens merknader: 

Ok 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=6#id0087
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=6#id0087
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Utløser planen krav om konsekvensutredning 
etter pbl. § 4-2 og forskrift om KU, med eller 
uten planprogram? 

 
Hvordan vil kravene i tilfelle kunne bli 
ivaretatt? 
 
Veiledning:  
 LOVDATA: Forskrift om 

konsekvensutredninger 
 Regjeringen.no: Veileder om 

konsekvensutredning for planer 
etter plan- og bygningsloven 

 

Ja ☒        Nei ☐           Må avklares nærmere ☐ 

 
Begrunnelse:  

Utløser krav om KU, ref. §8, vedlegg II 10 e) i, §10 og 
veileder til §10. Temaene som konsekvensutredes er listet 
opp og nærmere beskrevet i planinitiativet. Øvrige temaer 
skal virkningsvurderes.  
 
Planarbeidet utløser ikke krav om planprogram gitt at KU-
kravet kommer av §8 og ikke §6. Vedlagt planinitiativ dekker 
likevel de samme temaene som ellers ville vært dekket av et 
planprogram. 
 
Se for øvrig vedlagt planinitiativ. 

☐  Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart. 

☐  Det er enighet om utarbeidelse av planprogram. 

Kommunens merknader: 

Ok 

Følgende dokumenter med tittel må 
vedlegges anmodning om 
oppstartsmøte: 
 Kart med ønsket planavgrensning og 

planskisse  
 Innledende stedsanalyse  
 Enkle skisser av den planlagte 

bebyggelsen og snitt med plassering 
av denne og tilliggende 
områder/naboer 
 

Eventuelle andre dokumenter som vedlegges 
utfylt skjema oppføres også med tittel. 

Vedlegg 
 

1: Forslag til planavgrensning 

2: Planinitiativ for Ny forbindelse til Risøy 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

10: 

 

6. UTBYGGINGSAVTALE 

Ønskes det inngått utbyggingsavtale som del av planprosessen? 
 

Ja ☐        Nei ☒           Må avklares nærmere ☐ 

 

Kommunens merknader: 

Ok 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/
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7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Rekkefølgebestemmelser som er aktuelle på oppstartstidspunktet. Det tas forbehold om at det under 
planarbeidet kan vise seg å være flere aktuelle rekkefølgebestemmelser. 

Aktuelle rekkefølgekrav:  

☐   Godkjente tekniske planer (vei, vann og avløp)  

☐   Godkjent utomhusplan 

☐   Leke- og møteplasser 

☐   Kjøreveg 

☐   Gang- og sykkelveg/fortau/gangareal/gatetun 

☐   Utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg 

☐   Vann- og avløpsnett 

☐   Høyspentledninger 

☐   Renovasjon  

☐   Annet: 

Kommunens merknader: 

Må vurderes videre i planprosessen.  

 

8. OVERSKYTENDE TEKST FRA ANDRE FELT 

 
 

 

 


