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Oppstartsmøte for reguleringsplan 
 

Detaljregulering for Støen grustak 
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Vi ber forslagsstiller om å gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet før 
oppstartsmøtet. I oppstartsmøtet fortsetter vi å skrive inn i dokumentet. Referatet følger hele 
oppstartsprossessen, og skal godkjennes av kommunen og forslagsstiller.  

På nettsidene våre her finner du nyttig informasjon om gjeldene plangrunnlag og oversikt 
over regelverk og føringer. 

*sett X i hvite bokser 

 

Plan-ID (ikke obligatorisk) og 
plannavn 

Detaljregulering for Støen grustak 

Plantype 
 

 Områderegulering 

X Detaljregulering 

 Endring av reg.plan etter forenklet prosess 

Eiendommer (gnr/bnr) 
innenfor planområdet 

Gnr/bnr 52/1 

  

Dato for komplett planintitiativ 02.02.2022 

Møtested Fossveien 9, Hønefoss 

Møtedato 29.04.2022 

Møtedeltakere 
 
 

Forslagsstiller: Hans Anton Støen 
Fagkyndig: Ann Kristin Røset 
Grunneiere: Hans Anton Støen 
Fra kommunen: Marius Karlsen, Guro Li 
 
 
(X) Alle grunneiere er med i møtet eller det er sendt inn 

dokumentasjon på at de er informert.  

 

Merknad: 
 

Hovedkontaktperson fra 
forslagsstiller videre 

Ann Kristin Røset 
e-post: ann.roset@asplanviak.no 
tlf.: 915 50 266 

 

 

 

1. Planstatus for planområdet 

Eksisterende planer i området 

(X) Type plan Plannavn, vedtaksdato Formål 

x 
Kommuneplanens 
arealdel  

05.09.2019 
Råstoffutvinning, 
nedslagsfelt for 
drikkevann, LNFR 

 Kommunedelplan   

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplaner/lokalt-regelverk/
mailto:ann.roset@asplanviak.no
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x Reguleringsplan 
Områderegulering for 
Ringerike vannverk på 
Kilemoen, 30.11.2018 

Steinbrudd og 
masseuttak, nedslagsfelt 
for drikkevann, LNF 
Bestemmelsesområde 
med krav om 
detaljregulering.  

 

Pågående planer i området 

(X) Type plan Plannavn Hensikten med planen 

    

 

Forholdet til overordnet plan (kommuneplan/kommunedelplan/områderegulering) 

x Planforslaget vil samsvare med arealformål i overordna plan. 

(x) Planforslaget vil ikke samsvare med arealformål i overordna plan.  

Merknad:  
Området er regulert i områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 
Områdereguleringen inneholder blant annet hensynssoner for beskyttelse av 
drikkevannskilden, og et bestemmelsesområde med krav om detaljregulering for uttak. 
Bestemmelsesområde er tenkt å følge eksisterende uttaksområde, og er tegnet inn på 
bakgrunn av innmålinger i terreng. Det er ikke helt samsvar mellom plankartet og 
grunnkart/flyfoto.  
 
Arealet innenfor bestemmelsesområdet, hvor det ikke er forbud mot uttak etter 
hensynssoner for drikkevannskilden, er regulert til steinbrudd og masseuttak i 
områdereguleringen. Hensynssoner i områdereguleringen, med tilhørende bestemmelser, 
skal tas hensyn til og videreføres i detaljreguleringen. 
 
I planinitiativet viser forslagsstiller til at det er mange grenser å forholde seg til. I tillegg til 
avgrensninger i områdereguleringen, har direktoratet for mineralforvaltning gitt konsesjon 
etter mineralloven for et område som strekker seg utover det som er regulert til steinbrudd 
og masseuttak. Forslagsstiller ønsker å diskutere muligheten for uttak innenfor 
konsesjonsområde, der det i hensynssone for drikkevannskilden ikke er forbud mot uttak. 
 
Nord for hensynssone-grensen ønsker forslagsstiller å tilpasse grensene slik at de 
samsvarer med eksisterende uttaksområde. Kommunen mener dette vil være 
hensiktsmessige justeringer.  
 
Sør for hensynssone-grensen vurderer forslagsstiller to ulike planavgrensninger. Alternativ 
1 innebærer å utvide områdene slik at de samsvarer med konsesjonsområdet. Alternativ 2 
innebærer å følge bestemmelsesområdet i områdereguleringen. 
  
Kommunen vil drøfte dette med regionale myndigheter i regionalt planforum 18.05.2022.  
 

 

2. Konsekvensutredning/planprogram  

x 
Forslagsstiller mener planen ikke utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift 
om KU.   
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Forslagsstillers begrunnelse: Planinitiativet vurderes å ikke få vesentlige virkninger for 
natur og samfunn, og utløser ikke krav om KU. Det nødvendige beslutningsunderlaget 
vil være ivaretatt gjennom det generelle utredningskravet i pbl § 4-2.  
Kommunens kommentar: Kommunen er enig i vurderingen hvis uttaksområdet ikke 
går utover det som er avsatt i plan. Kommunen ønsker å diskutere saken med 
overordna myndigheter i regionalt planforum, særlig hvis forslagstiller ønsker å utvide 
uttaksområde utover det som er avsatt i områdereguleringen. Dette sikrer en 
forutsigbar planprosess mht. overordnede myndigheter.  

 
Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.  
Angi konkret § i KU-forskriften der krav utløses: _________________ 
Begrunnelse:  

 

Planen utløser krav om planprogram. Forslag til planprogram sendes på høring 
sammen med varsel om oppstart.  
Kommunens kommentar: Kommunen stiller ikke krav om, men anbefaler planprogram, 
selv om det ikke skal utarbeides KU. Planinitiativet må ta hensyn til viktige ressurser, 
og et planprogram kan være et nyttig arbeidsverktøy for en ryddig og god planprosess. 
 
Forslagsstillers kommentar: Lite sannsynlig at vi lager et planprogram, vurdere på nytt 
når vi har fått tilbakemelding fra myndigheter. Vurdere tilpasninger i planinitiativet. 

 

3. Planavgrensning 

 
Foreslått planavgrensning er vurdert og gjennomgått i oppstartsmøtet. 
Beskriv ev. uenigheter om planavgrensningen her: 

 Planavgrensningen er det samme som i komplett planinitiativ. 

 

Planavgrensningen er endret siden planinitiativet.  Lim inn et kart med 
planavgrensning her: 
Se ovenfor.  
 

Kommentar: Planavgrensning er et av temaene vi ønsker å diskutere med overordna 

myndigheter, og vi kommer tilbake til dette etter gjennomført planforum.  

4. Kommunens tilbakemeldinger 

Kommunes tilbakemeldinger, blant annet 
fra internt oppstartsmøte og interne 
avklaringer. 
 

 
Ved innsending av planforslag: 
Forslagsstiller fyller ut hvordan og hvor 
dette er fulgt opp /dokumentert. Dersom 
føringen fra kommunen ikke er ivaretatt, 
begrunn kort hvorfor. 
 

Prinsipielle avklaringer:  
 
Overorda føringer: 
Arealformålet er i tråd med overordnet plan. 
I områderegulering er det krav om KU. Ved 
ønske om å utvide uttaksområde inn i LNF 
kan det være krav om KU. Dette skal tas 
opp i regionalt planforum.  
 
Arealstrategi: 
Sikre at uttaks- og mottaksområder 
etableres med minst mulig skade eller 
ulempe for natur og miljø. 
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Naturgitte forhold 
 
Istandsetting: 
Det skal gjøres vurderinger og utarbeides 
planer for istandsetting. 
 
Naturmangfold: 
Hensynet til rød- eller svartelistede arter på 
stedet, stedegen vegetasjon. 
Det er ikke registrert rød- eller svartelistede 
arter i planområdet.  
Uttaksområdet befinner seg innenfor et 
allerede etablert uttaksområde. 
Lågurtfuruskog er omtalt i planinitiativet. 

 

Trafikkforhold og tilgjengelighet 
 
Avkjøring: 
Planens trafikkgenerering må beskrives, og 
tilknytning til overordnet vegnett må 
vurderes.  
 
Ringerike kommune gjør oppmerksom på at 
trafikkbelastning i krysset ved Follum (E16) 
har vært et sentralt tema i andre planer i 
området. Dette må avklares med statens 
vegvesen. Kommunen har ønsket at 
Statens vegvesen skal delta i regionalt 
planforum.  
 
Avkjøringen ligger i områderegulering 
Follummoen som er under utarbeidelse. 
 
Forslagsstiller bemerker at det ikke er 
samme format som utbygging. Det vil ikke 
medføre ny aktivitet, men gjenopptagelse av 
aktivitet.  
 

  

Støy, lys- og luftforurensning 
 
Støy: 
Støy skal omtales i planbeskrivelsen.  

 
 
 
 
 
  

Samfunnssikkerhet 
 
Forurensing av drikkevann: 
Uttaket bør ha en beredskapsplan knyttet til 
eventuelle lekkasjer/utslipp.  
 
Noe er ivaretatt i driftskonsesjonen. Avklare 
hva som skal inn i reguleringen, samt om 
beredskapsplan skal følge reguleringen eller 
ivaretas som et rekkefølgekrav. 
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Flom og skred 
Områdestabilitet (kvikkleire): 
Tiltaket ligger i område med mulighet for 
sammenhengende forekomster av marin 
leire (under marin grense). Under marin 
grense skal tilstrekkelig sikkerhet mot 
områdeskred ivaretas etter NVE-veileder 
1/2019. 
 
Området er utredet i områdereguleringen, 
og forslagsstiller vurderer dette 
kunnskapsgrunnlaget, og avklarer behovet 
for geoteknisk vurdering med NVE ifm. 
varsel om oppstart.  
 
Forslagsstiller mener NGU og/eller NGI har 
kartlagt grusforekomstene i område. 
Kommunen og forslagsstiller forsøker å lete 
frem rapporten.  
 
Kommunen og forslagsstillers plankonsulent 
oppretter dialog og samarbeider om 
formuleringer i brevet som sendes NVE.  
 
Risiko for alvorlige ulykker: 
 

 
 

Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Avklare behovet for driftsbygninger og 
andre søknadspliktige tiltak, slik at 
bestemmelsene er tilpasset nødvendig bruk, 
byggehøyde osv.  
 
Det er ikke behov for bygninger. Maskiner 
inn og ut. 

 

Kulturminner og kulturmiljøer:  
Det er ikke registrerte kulturminner innenfor 
planområdet. Det er gjennomført 
arkeologiske registreringer ifm. 
områdereguleringen.  

 

Oppmåling: 
Yttergrensene for eiendommen er registrert 
som oppmålte og dermed ok.  
 
Dersom søker finner det hensiktsmessig 
kan de be om å få tildelt adresse.  
Adressen vil bli Vestre Ådal 1x. 
 
Forslagsstiller ønsker å få tildelt adresse.  

 
 
 
 
 
 

Vann og avløp 
 
Overvann: 
Det er ikke aktuelt med plan for 
overvannshåndtering   
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Avløp: 
Lang avstand til kommunalt avløp. Skal det 
etableres driftsbygninger med innlagt vann? 
Skal det etableres toalett?  
 
Vann: 
Hvordan dekkes vannbehovet? Kommunalt 
vann, brønn, vanntanker?   

 
 

 

5. Aktuelle overordnede føringer 
Se oversikt over disse på nettsidene våre under «Lokalt regelverk» og 

«Nasjonalt/regionalt regelverk». 

 

Kommunale føringer 

X Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 med arealstrategi 

X Kommuneplanens arealdel: Bestemmelser og retningslinjer  

 Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018-2040 

 Kommunedelplan for gående og syklende 

X Trafikksikkerhetsplan 2017-2021 

 Grønn plakat 

X Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike kommune 

 Strategi for universell utforming 2015-2025 

 Fjernvarmeforskrift for Ringerike kommune 

 Parkeringsforskrift for Ringerike kommune 

 Renovasjonsforskrift for Ringerike kommune 

 Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap  

 Bryggeveileder Ringerike kommune 

 Krav til lekeplasser 

 Jordfaglig vurdering 

 Teknisk veilysnorm 

X Veg- og gatenormal 

 Formingsveileder 

X 

Annet:  
Kommunedelplan for masseforvaltning.  
Viser særlig til kapittel 9.2 Forhold som kan fastsettes i reguleringsplan for 
råstoffutvinning/ massemottak.  
 

 

Regionale føringer 

X Statsforvalteren i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2022 

X Regional plan areal og transport i Buskerud 2018-2035 

 Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplaner/lokalt-regelverk/
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplaner/nasjonaltregionalt-regelverk/
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X Regional plan for vannforvaltning i vannregion Innlandet og Viken 2022-2027 

 

Nasjonale føringer  

x 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
Kommentar: Uttaksområdet er en registrert lokalitet (uttak) i en sand og grus 
forekomst med nasjonal betydning.   

 SPR Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 

 SPR Klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 RPR Barn og unges interesser i planlegging 

 RPR Vernede vassdrag 

 Riksantikvarens bystrategi 

 

6. Aktuelle temaer for utredning i planarbeidet 

(X) Temaer 

Ved innsending av 
planforslag: 
Forslagsstiller fyller ut 
her hvordan og hvor 
dette er fulgt opp/ 
dokumentert: 

6.1 Utvikling av by og lokalsamfunn  

 
Rett lokalisering  
ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri 

 

 Konsekvenser for sentrum  

 
Estetikk (kommuneplanen § 5.8). 
Utforming, gatebilde, volum, høyder, mm. 

 

 Møteplasser og byrom  

 Konsekvenser for naboer  

6.2 Landskap, natur og kulturmiljø  

 
Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) (kommuneplanen § 
5.8). 

 

X 
Naturmangfold. Herunder vurdering etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12 

 

X Landbruk, jord og skog (relevant hvis LNF blir berørt).   

 Strandsone, vann og vassdrag  

 Grønnstruktur   

X 
Kulturminner og kulturmiljø (opplyse om at området er 
registrert).  

 

X 
Masseforvaltning: 
Planens konsekvenser for massebalanse skal beskrives, 
jf. mal for planbeskrivelse.  

 

6.3 Miljø og samfunnssikkerhet (inkludert anleggsfasen)  

X 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Skal alltid utarbeides. 
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Forurensning i grunnen  
Eiendommens historikk og ev. behov for undersøkelse 

 

x Støy (se kommuneplanen § 5.2)  

x Luftforurensning  

 Lysforurensning  

x Forurensning til vann  

 Annen forurensning eller miljøulemper  

 Radon   

x 
Kvikkleireskred (se kommuneplanen § 5.12) (avklare med 
NVE).  

 

 
Skred i bratt terreng (steinsprang, jordskred, flomskred, 
sørpeskred og snøskred) 

 

 Flom og oversvømmelser  (se kommuneplanen § 5.12)  

6.4 Barn og unge  

 Barnehage  

 Skole  

 Skolevei (trafikksikker skolevei og skoleskyss)  

 
Lekeareal (se kommuneplanen § 6.1.7 og Krav til 
lekeplasser) 

 

 Øvrige interesser - barn og unge  

6.5 Teknisk infrastruktur 

Skal ikke etableres nye 
bygninger, derfor ikke 

relevant å flere av 
temaene.  

 Energiløsning   

 Bredbånd/fiber  

 Vann og avløp (se kommuneplanen § 5.7)  

x 
Overvannshåndtering (se kommuneplanen § 5.6 og 
kommunens retningslinjer for overvannshåndtering) 

Sjekk kommunens 
veileder.  

 Renovasjon (se kommuneplanen § 5.5)  

 
Brannvann, tilgjengelighet for brann- og 
redningstjenesten 

 

6.6 Samferdsel  

x Veg og trafikk  

x Adkomst (avkjørsel/kryss)  

 Kollektivforbindelse (se kommuneplanen § 5.15)  

 
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet (se kommuneplanen § 
5.10) 

 

 
Parkering, inkludert sykkelparkering (se kommuneplanen 
§ 5.3) 

 

6.7 Aktivitet for alle  

 Universell utforming (se kommuneplanen § 5.9)  
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x 
Nærturområder og friluftsliv (ingen turveier gjennom 
området).  

 

 
Sammenhengende gang- og sykkelnett (se 
kommuneplanen § 5.10) 

 

6.8 Bokvalitet  

 Antall og type boliger  

 Uteoppholdsareal (se kommuneplanen §§ 5.4 og 6.1.5)  

 Sol/skyggeanalyse  

6.9 Annet  

   

 

7. Gjennomføring: 

(sett 
«x») 

Aktuelle temaer for gjennomføring: Merknader: 

Ved innsending av 
planforslag:  
Forslagsstiller redegjør 
for om det er tatt inn i 
planforslaget, ev. 
begrunner hvorfor det 
ikke er tatt inn: 

7.1 Rekkefølgebestemmelser   

 

Teknisk infrastruktur, herunder vei, 
vann- og avløpsanlegg, brannvann, 
energiforsyning, renovasjon og 
overvannshåndtering 

  

 
Trafikksikker adkomst for gående, 
syklende og kjørende 

  

 Skolekapasitet   

 Trafikksikker skolevei   

 
Uteoppholdsareal, lekeareal, 
idrettsområder  

  

x 
Samfunnssikkerhet, herunder 
flomfare, skredfare, radon og 
grunnforurensning 

NVE 1/2019  

7.2 
Utbyggingsavtale (jf. 
kommuneplanen § 3) 

  

 
Forslagsstiller ønsker å inngå 
utbyggingsavtale 

  

 
Det skal forhandles utbyggingsavtale 
med kommunen parallelt med 
planprosessen 

  

7.3 Andre forhold   
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Er det hensiktsmessig med felles 
behandling av plan- og byggesak etter 
pbl. § 12-15? 

  

 

8. Informasjon og medvirkning 

Hva? Hvordan? 

Ved innsending av 
planforslag:  
Forslagsstiller fyller ut hvordan 
dette er fulgt/dokumentert: 

Informasjonsmøte 
(I større reguleringsplaner 
og planer i Hønefoss kan 
det være aktuelt å avholde 
et folkemøte så tidlig som 
mulig i planprosessen.) 

  

Informasjon og 
medvirkning på internett 
(PlanDialog) 

  

 

9. Krav til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 

Forslagsstiller skal varsle og kunngjøre oppstart av planarbeidet jf. pbl. § 12-8 tredje ledd. 

Varsling skjer slik:  

 

Saken skal tas opp i regionalt planforum 18.05.2022. Dere er også oppført som deltakere.  

Planen skal ha politisk oppstart. Vi tar sikte på å rekke politisk møte 13.06.2022 og 

15.06.2022. Det innebærer at den politiske saken må være klar fra saksbehandler senest 

mandag 30. mai. Vi bør få tilsendt oppdatert planinitiativ innen utgangen av mandag 23. mai.   

Dere må vente med å varsle til vi har fått vedtak etter politisk møte 15.06.2022.  

 

1) Kommunen sender over liste over hvem som skal varsles sammen med endelig referat 

fra oppstartsmøtet og vedtak fra politisk oppstartssak. 

 

2) Forslagsstiller utarbeider forslag til avisannonse, varslingsbrev og kart med forslag til 

planavgrensning (SOSI-format). Dette sendes til kommunen for godkjenning før 

oppstart kan varsles. Bruk kommunens maler for kunngjøring i avis og brev.  

  

3) Kommunen annonserer på kommunens internettside, og sender lenke til denne som 

dere kan sette inn i brev og avisannonse og gjerne også på egen internettside. 

Kommunen varsler aktuelle interne fagområder i kommunen. 

Se mer om kunngjøring av planoppstart her.  

 

10.  Krav til planforslaget – innhold og materiale 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplaner/planprosessens-informasjonsside/#heading-h2-1
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Type dokument Merknader 

Ved innsending av 
planforslag:   
Forslagsstiller setter «X» for om 
dette er med innsendt 
planforslag 

Målholdig plankart i PDF 
(1:1000) og SOSI-fil i 
nyeste format  
 
 

 
 
 

 

Reguleringsbestemmelser 
(pdf og word) 

Kommunens mal for 
bestemmelser skal brukes. 

 

Planbeskrivelse, inkl.  
ROS-analyse 
(pdf og word) 

Jf. pkt 7 Aktuelle tema for 
utredning.  
Kommunens mal for 
planbeskrivelse skal brukes.  

 

Illustrasjonsplan i 
hensiktsmessig målestokk  

Skal vise maksimal 
utnyttelse, og utforming av 
ubebygde arealer. 

 

Kopi av 
varslingsdokumenter: 

- Kunngjørings-
annonse og dato i 
avisa 

- Varslingsbrev 

- Varslingsliste 

- Innkomne innspill 
til oppstart 

  

Oppsummering av og 
kommentarer til innkomne 
innspill til oppstart (word) 

  

Faglige temarapporter som må følge planforslaget. 
Sees i sammenheng med kommunens føringer i pkt 4. 
(NB! Dersom planprosessen avdekker behov for flere, må dette 
gjøres).  

- Dokumentasjon/plan på hvordan hensynet til 
vannverk og drikkevann skal ivaretas (enten del av 
planbeskrivelsen eller eget notat) 

- Geoteknisk vurdering (behov må avklares med 
NVE) 

 

 

https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/areal-og-byplan/planprosessen-fra-a-til-a/mal-for-bestemmelser.docx
https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/areal-og-byplan/planprosessen-fra-a-til-a/mal-for-bestemmelser.docx
https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/areal-og-byplan/planprosessen-fra-a-til-a/planbeskrivelse.docx
https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/areal-og-byplan/planprosessen-fra-a-til-a/planbeskrivelse.docx
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Illustrasjonsbehov (vurderes fra plan til plan): 

 Målestokkriktige terrengsnitt som viser nytt og 
eksisterende terreng  

 Illustrasjon / snitt 

  

 

 

11.  Kart 

Basiskart 

Basiskart bestilles via Infoland.  

Forslagsstiller må sjekke om basiskartet er tilstrekkelig kartlagt. Er det uklart hvor 

eiendomsgrensene går, bør det foretas nærmere undersøkelser iht. pbl. § 33-2. Hvis det er 

unøyaktige eiendomsgrenser, eller hvis nærmere undersøkelse ikke gir svar på hvor 

grensene går, bør forslagsstiller rekvirere oppmålingsforretning for å avklare 

eiendomsgrensene. Dette av hensyn til planens gjennomførbarhet.  

 

Plankart 

Digital framstilling i SOSI skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes som 

komplett. Sjekkliste for kartdokumentasjon ligger på nettsidene til kommunen her.  

Kommunen oversender SOSI-fil for gjeldende områderegulering og kommuneplanens 

arealdel (hvis avvik).  

 

12.  Kommunens foreløpige vurderinger 

(X) Vurderinger: Merknader: 

x Anbefaler oppstart av planarbeid  

 
Aktuelt å ta opp saken med andre myndigheter for 
å vite om planen bør stoppes eller ikke 

 

x 
Anbefaler politisk oppstart av planarbeid 
(prinsippavklaring) jf. pbl. § 12-8 

13. og 15. juni  

 
Det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter 
pbl. § 12-8 andre ledd.  

 

x 
Oppfylles kravet til fagkyndighet jf. pbl. § 12-3 
fjerde ledd?  

 

https://infoland.ambita.com/#/
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplaner/planprosessens-informasjonsside/#heading-h2-4
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x 
Er det aktuelt å drøfte planforslaget i regionalt 
planforum? 

Nødvendige avklaringer. 

 

13. Framdrift 

Se overordna framdriftsplan i pkt 15.  

Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til 1.gangsbehandling er 12 uker. 

Kommunen ønsker dialog om et konkret planutkast før det sendes inn for formell 

1.gangsbehandling. Etter at komplett planforslag er mottatt, avsluttes dialogen mellom 

forslagsstiller og kommunen. 

Forslagsstiller er bekymret over mangelen på framdrift i plansaken, sett i forhold til de andre 

prosessene han har gående med kommunen. 

14. Gebyr 

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsreglement for 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Betalingsreglementet finnes på kommunens 

hjemmeside her.  

 

Fakturaadresse: 

Navn Hans Anton Støen 

Adresse Vøyen terrasse 29F 

Postnr. og –sted 1384 Asker 

Organisasjonsnummer 994 415 948 

 

15. Annen informasjon 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 

tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 

planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 

gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 
den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i 
kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 
vurderinger. Innspill eller uttalelser, inkludert krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne 
medføre krav om endring av planforslaget og endring av fremdriften for planarbeidet. 
 
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt 
nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode 
avslutte saken. 

 

 

 

http://www.ringerike.kommune.no/prisliste
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16. Framdriftsplan 

Måned/ 
Aktivitet 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

Annonsert 
planstart 

        

Frist for 
innspill 

        

Utarbeiding 
av plan 

        

Førstegangs- 
behandling 

        

Offentlig 
ettersyn 

        

Merknads- 
behandling 

        

Andregangs- 
behandling 

        

Planvedtak 
 

        

Fremdriftsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle 

tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser eller lignende. 

 

 


