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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING  

 

Plan 148 – Fv. 212 Gang-/sykkelveg/fortau Lindhaugen–Slettebrekklia 

 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om endring av gjeldende 
reguleringsplan Plan 148 Fv. 212 Gang-/sykkelveg/fortau Lindhaugen–Slettebrekklia i Askøy kommune. I 
forbindelse med Askøypakken prosjekterer Statens vegvesen utbedring og bygging av gang-
/sykkelveg/fortau langs fv. 212 Follesevegen. Forslag til reguleringsendringer av gjeldende reguleringsplan 
knytter seg til optimalisering av vegløsninger. Gjeldende reguleringsplan er utarbeidet etter planloven fra 
1985. Reguleringsendringene utarbeides i henhold til gjeldende planlov fra 2008.  

 

 

Gjeldende reguleringsplan Plan 148 Fv. 212 Gang-/sykkelvei/fortau Lindhaugen–Slettebrekklia 

 

 

  



Endring av reguleringsplan Plan 148 – Fv. 212 Gang-/sykkelveg/fortau Lindhaugen–Slettebrekklia multiconsult.no 

Varsel om oppstart av reguleringsendring 
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Bakgrunn for reguleringsendringen 

I forbindelse med prosjektering av Plan 148 Fv. 212 Lindhaugen–Slettebrekklia er det gjort vurderinger som 
fører til endringer i plangrense og vegløsninger, herunder optimalisering av veglinje, nye og bedre 
avkjørsler og tilkomstveger, plassering av busslomme og kantstopp samt utstrekning av fortau langs fv. 212. 

 

 

Forslag til endringer i Plan 148 Fv. 212 Gang-/sykkelveg/fortau Lindhaugen–Slettebrekklia 

 
I vedlagte kart vises nye veglinjer i forhold til eksisterende veg på ortofoto samt nye veglinjer i forhold til 
gjeldende Plan 148. 
 
Saksgang 

Oppstart varsles hjemmelshavere, naboer og berørte offentlige og private instanser med brev. I tillegg 
kunngjøres planarbeidet i Askøyværingen, og på nettsidene til Askøy kommune og Multiconsult. Mottatte 
innspill og merknader med forslagsstillers kommentarer blir sendt fagetaten for vurdering av videre 
saksgang. Eventuelle merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeidelse av forslag til endret 
reguleringsplan. Planforslag med endret plankart og bestemmelser vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. 
Dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader eller innvendinger til denne oppstartsmeldingen, vil 
planene bli behandlet som en mindre endring. 
 
Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 17. februar 2015 til: 
Multiconsult, Nesttunbrekka 99, 5221 NESTTUN, eller e-post: vigdis.berge@multiconsult.no  
  
Informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på www.multiconsult.no/aktuelt under kunngjøringer. For mer 
informasjon om delprosjekter i Askøypakken se www.vegvesen.no/Vegprosjekter/askoypakken 
  
 
Med vennlig hilsen  
Multiconsult 

 
Vigdis Berge 
 
Vedlegg:  Ortofoto med foreløpig forslag til utbedret veglinjer, målestokk 1:2000 

Gjeldende reguleringsplan Plan 148, med forslag til endrede veglinjer målestokk 1:2000 


