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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 08.11.21 planinitiativ for gbnr. 7/13 i Myrane, Kleppestø. Planinitiativet 
er utarbeidet av Multiconsult AS på vegne av forslagsstiller Myraneparken AS. 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 Torhild M. 
Skoge 

Torhild.skoge@labeiendom.no LAB Eiendom 

 Synne 
Lauritzen 

Synne.laurizen@afgruppen.no LAB Eiendom 

 Tore 
Grimstad 

Tore.grimstad@afgruppen.no LAB Eiendom 

 Magnus 
Bergesen 

Magnus@boligsenteret.no Boligsenteret 
Bergen AS 

Fagkyndig 
plankonsulent 

Christine R. 
Nilsen 

Cristine.nilsen@multiconsult.no Multiconsult Norge 
AS 

 Lise-Marie 
Laskemoen 

Lise.marie.laskemoen@multiconsult.no Multiconsult Norge 
AS 

Kommunen 
v/planmyndigheten  

Knut 
Natlandsmyr 

Knut.k.natlandsmyr@askoy.kommune.no Plan og 
bygningssjef 

 Lina Marie 
Ørnehaug 

Lina.marie.ornehaug@askoy.kommune.no Arealplanlegger 

 Kjersti 
Møllerup 
Subba 

kjesub@askoy.kommune.no Saksbehandler 

Kommunen 
v/øvrige avdelinger 

Lisbeth Marie 
Aasebø 

lmaa@askoy.kommune.no Barn og unges 
representant i 
plansaker 

 Ove Pedersen ovpe@askoy.kommune.no VA-etaten 

 Bjørn-Egil 
Olsen 

beol@askoy.kommune.no Samferdselssjef 

 Lillian 
Mallesvik 

Lillian.mallesvik@askoy.kommune.no Samferdsel 

 

mailto:Torhild.skoge@labeiendom.no
mailto:Synne.laurizen@afgruppen.no
mailto:Tore.grimstad@afgruppen.no
mailto:Magnus@boligsenteret.no
mailto:Cristine.nilsen@multiconsult.no
mailto:Lise.marie.laskemoen@multiconsult.no
mailto:Knut.k.natlandsmyr@askoy.kommune.no
mailto:Lina.marie.ornehaug@askoy.kommune.no
mailto:kjesub@askoy.kommune.no
mailto:lmaa@askoy.kommune.no
mailto:ovpe@askoy.kommune.no
mailto:beol@askoy.kommune.no
mailto:Lillian.mallesvik@askoy.kommune.no
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2. Formålet med planen 

Hensikten med planen er ifølge planinitiativet å legge til rette for bebyggelse i form av 
næring/tjenesteyting og boliger i tråd med gjeldende områdeplan for Myrane. Planinitiativet 
beskriver videre at type tjenester/næring avhenger av kommunens interesser i området. 
Forslagsstiller vurderer at det kan være aktuelt med omsorgsboliger eller boliger for eldre, i 
tråd med intensjonene i områdeplanen.  

Av planinitiativet går det frem at aktuelle arealformål for bebyggelse vil være kombinert 
næring/bolig, eventuelt offentlig/privat tjenesteyting.  

3. Plansituasjon og føringer 

3.1. Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel 2012 – 2023 er området avsatt med arealformål «Offentlig eller 
privat tjenesteyting». 
 

 

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2012 - 2023 med påført foreslått plangrense med svart 
stiplet strek. 
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3.2. Gjeldende reguleringsplaner i området 
Foreslått planområde er i all hovedsak regulert i plan 362 – Områderegulering Myrane. En 
mindre del av foreslått planområde (veiareal i sør jf. utsnitt under) er regulert i plan 334 – 
Hilleren, gbnr. 7/13 m.fl.  

 

Figur 2 Utsnitt av plansituasjon med påført foreslått plangrense 

De mest sentrale føringer i Myraneplanen som gjelder for aktuelt område: 

Plankrav:  
Pkt. 3.1 i bestemmelsene stiller krav til detaljregulering før området kan bygges ut. Pkt. 5.4 
stiller krav til felles planlegging for feltene BKB1 og BKB2, jf. hensynssone H810_2. 
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Figur 3 Felles planlegging av feltene BKB1 og BKB2 jf. område markert med blå farge 

Adkomst: 
Pkt. 4.1.9.6: Adkomst må avklares gjennom detaljregulering, og skal skje fra o_SKV4 og 
o_SKV5. 

 

Figur 4 Utsnitt av plan 362 der SKV4 er 
markert med blå farge 

 

Figur 5 Utsnitt av plan 362 der SKV5 er 
markert med blå farge 

 

Type bebyggelse: 
Pkt. 4.1.9.1: Innenfor formålet tillates oppført bygg for tjenesteyting og boliger. 
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Hovedandelen av formålet skal være tjenesteyting. Det kan tillates bolig kun i øverste 
etasje. Hovedandelen av boligene skal være 3- roms leiligheter eller mindre. I 
detaljregulering skal det gjøres rede for områdets / kommunens behov knyttet til 
underformål innenfor tjenesteyting og legges til rette for disse formålene. 

Uteoppholdsareal for bolig: 
a. Totalt arealkrav for uteoppholdsareal pr. enhet er 50 m2 , der maksimalt 40 % kan 
dekkes inn på tak/altan. Alle enheter skal ha noe privat uteoppholdsareal. I 
detaljreguleringen kan det vurderes om deler av arealkravet for uteoppholdsareal kan 
dekkes inn innenfor friområde o_GF, dersom dette området kan gis universell 
tilgjengelighet fra boenheten.  
b. Alle boenheter skal ha tilgang til et felles uteoppholdsareal på bakken innenfor formålet, 
som skal være universelt tilgjengelig og utformet. Størrelse, utforming og antall avsatte 
områder for uteopphold må avklares gjennom reguleringsplan. Avsatte arealer må sikres 
gode solforhold og kvaliteter, og ha funksjoner for småbarnslek og møteplass på tvers av 
generasjoner. 

Parkering: 
Pkt. 4.1.1.2: a) Parkeringsdekning: 

 

c) Lokalisering av parkering for BKB1 – BKB2: 
Parkering for boligformål skal skje på egen tomt. Øvrig parkering innenfor BAA1. Inntil 
BAA1 bygges ut i henhold til planen, kan parkering for området tillates på bakkeplan 
innenfor BAA1 – BAA2, og innenfor bestemmelsesområde #5 i BKB1. 
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Figur 6  Utsnitt av plan 362 som viser lokalisering av bestemmelsesområde # 5 og områdene BAA1 
og BAA2 

Energi: 
Pkt. 2.3: Alle nye bygg innenfor BOP, BU1 – BU3, BKB1 – BKB6 og BAA1 – BAA3 skal 
tilknyttes felles nærvarmeanlegg. Anlegget skal kunne knyttes til et fremtidig 
fjernvarmeanlegg i Kleppestø. 

Renovasjon: 
Pkt. 2.4: Alle nye bygg innenfor BOP, BU1 – BU3, BKB1 – BKB6 og BAA1 – BAA3 skal 
tilknyttes felles rørbasert bossnett for nærings- og husholdningsavfall. Det gjøres unntak 
for spesielle fraksjoner som ikke er aktuelle for bossnett. Ved detaljregulering av BKB1 – 
BKB5 og BAA1 – BAA3 skal plassering av felles renovasjonspunkt(er) avklares. Bossnett 
skal kunne knyttes opp mot fremtidig bossterminal i Kleppestø. 

Rekkefølgekrav (de mest sentrale): 
Pkt. 6.1.1.1: Etablering av veganlegg 
Før midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest skal følgende veganlegg være etablert: 
- Kjøreveger: o_SKV2, o_SKV3, o_SKV4, o_SKV5, o_SKV6, o_SKV7, f_SKV9, f_SKV16 
- Fortau: o_SF5, o_SF6, o_SF7, o_SF8, o_SF10, o_SF11, o_SF12, o_SF13, o_SF17  
- Gang-/sykkelveg: o_SGS5 
- Sykkelanlegg: o_SS2, o_SS3, o_SS4 
- Kollektivterminal: o_SKT 
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- Kollektivholdeplass: o_SKH 
- Parkeringsplasser: o_SPP1, o_SPP2 
- Eksisterende bebyggelse innenfor felt BAA2 må sikres midlertidig atkomst inntil 
bebyggelsen blir fjernet. 
 
I praksis gjelder dette samlet ny infrastruktur vist på utsnittet under: 

 

Figur 7  Utsnitt av plankart som viser veianleggene som skal være etablert før midlertidig 
brukstillatelse / ferdigattest 

6.1.1.4 Etablering av parkering  
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for bebyggelse skal tilstrekkelig 
parkeringskapasitet jfr. bestemmelsenes pkt.4.1.1.2 og 4.1.1.3 c være etablert. 

6.1.1.5 Etablering av felles renovasjonsløsning  
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for bebyggelse, skal felles 
renovasjonsløsning være etablert og bebyggelsen tilknyttet. 

6.1.1.6 Etablering av felles nærvarmeanlegg  
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest for bebyggelse, skal felles 
nærvarmeanlegg være etablert og bebyggelsen tilknyttet. 
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3.3. Pågående planarbeid i eller omkring planområdet 
 

Plan 502 – Områderegulering Bergheim 

Formålet med planarbeidet å utvikle de offentlige arealene på Bergheim. I tillegg skalplanen 
legge til rette for en trygg veitrase fra fylkesvegen og opp til Bergheim. Plangrensen 
overlapper områdeplanen for Myrane i sørvest for å sikre regulering videre av fylkesvegen fra 
området nord for den planlagte rundkjøringen i Myrane. 

 

Figur 8 Kartutsnitt som viser plangrense for  pågående planarbeid i nærområdet. 
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3.4. Aktuelle regionale og nasjonale føringer 
 

Nasjonale føringer: 

2018 – Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og 
klimatilpasning: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-
energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/ 

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: 

Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017–2028: 

regional-areal--og-transportplan-for-bergensomradet_2017_30.10.17.pdf (hordaland.no) 

2014 – 2025 – Regional plan for folkehelse – Fleire gode levekår for alle -: 

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-
planar/folkehelseplan-2014-2025_endelig07.04mbokm.pdf 

3.5. Aktuelle kommunale temaplaner 
Kommunens kommunale temaplaner finnes via denne linken:  

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

Noen aktuelle temaplaner i dette planarbeidet: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030 

Kommunedelplan for helse og livskvalitet 2018 – 2030. 

Helsebruksplan 2018-2030 

Kommunedelplan for barn og unge 2020 - 2032 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
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/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar-under-arbeid/regional-atp/regional-areal--og-transportplan-for-bergensomradet_2017_30.10.17.pdf
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar/folkehelseplan-2014-2025_endelig07.04mbokm.pdf
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar/folkehelseplan-2014-2025_endelig07.04mbokm.pdf
https://askoy.kommune.no/kommunale-planer/
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VA-norm:  
» Askøy (va-norm.no) 

Vegnorm:  

VEINORMALER (askoy.kommune.no) 

4. Prosjektet / planideen 

Det går frem av planinitiativet at det er ønskelig å utvikle et bygg for næring / tjenesteyting 
med boliger i de øverste etasjene innenfor eiendommen gbnr. 7/13. Forslagsstiller har 
utarbeidet et volumstudie som viser 4 etasjer med parkering i underetasjen.  

 

Figur 9 Illustrasjon fra planinitiativet (Arkitekt Rolf Eide AS) 

Tilkomst er planlagt fra Nygjerdet. De foreløpige skissene legger til grunn boliger i 3 og 4 
etasjer, over næringsbebyggelse. 60 % av uteoppholdsarealet planlegges på tak/bygg og 40 % 
på bakkeplan. En vil se nærmere på universell tilgjengelighet fra boenheten til friområdet 
som er planlagt sentralt i Myraneområdet. 

Forøvrig vises til planinitiativet. 

I møtet informerte LAB Eiendom om at det har vært møte med ledelsen i Askøy kommune 
om prosjektet, og at en er innforstått med at plangrensen må utvides til å omfatte arealene 
innenfor BKB1 og BKB2. Det pågår dialog både om behovene for området og hvordan en skal 
samarbeide om prosjektet. Det har også vært kontakt med grunneierne for deler av BKB2. 

5. Kommunens vurdering av planinitiativet 

5.1. Formål og forholdet til overordnet plansituasjon 
Planinitiativet er delvis i strid med overordnet plan 362 – Områderegulering Myrane: 

 Formål:  
Planinitiativet benytter begrepet «næring» for planlagt innhold i de nederste etasjene. 

https://www.va-norm.no/askoy/
https://askoy.kommune.no/teknisk/samferdsel/146-vegnorm-for-hordaland/file
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Det går ikke klart frem hva som inngår i dette. Reguleringsformålet i plan 362 er 
«tjenesteyting» og eventuelle underformål til dette jf. veileder til kartforskriften. Det 
forutsettes grundige vurderinger i planprosessen videre knyttet til områdets og 
kommunens behov knyttet til tjenesteyting. Andel boliger i prosjektet må også være 
en del av en slik vurdering. Det forutsettes også videre tett dialog med grunneiere og 
kommunen som eiendomsbesitter innenfor området.  

 Det er krav om felles planlegging for BKB1 og BKB2. Dette krever at planområdet må 
utvides til å omfatte disse områdene i sin helhet. 

 Tilkomst må planlegges fra nord via nytt vegsystem i Myrane og ikke fra Nygjerdet. 
 Parkering for tjenesteyting skal skje innenfor BAA1 (kan tillates også innenfor BAA2 

inntil BAA1 bygges ut etter planen). 
 Eventuelle avvik fra bestemmelsene i plan 362 må begrunnes i å gi økt kvalitet i 

området. 

5.2. Bebyggelsesmønster og bebyggelsesstruktur 
 Form, struktur, funksjon, uttrykk:  

o Legge til grunn prinsipper om et aldersvennlig samfunn ved utvikling av 
bebyggelsen med tilhørende utomhusområder. Stikkord: Universell utforming 
og aldersvennlige møteplasser. Se f.eks. tips i følgende publikasjoner:  
Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn (Kommunenes sentralforbund) og 
Håndbok aldersvennlig stedsutvikling (Norske arkitekters landsforbund). 

o God tilpasning til omkringliggende funksjoner som Helsetunet, gangveg i sør 
mv, kollektivterminal, fremtidig friområde med videre. 

o Reguleringsbestemmelsene setter krav til at bebyggelsen skal plasseres i 
formålsgrensen/byggegrensen på gateplan mot offentlig veg o_SKV4 (vest og 
nord) for å skape en urban områdekarakter. Bebyggelsen skal gis et variert 
arkitektonisk uttrykk. 

 Skala, volum, fjernvirkning: 
o Høyde, volum og utnytting må utredes gjennom planarbeidet. Forholdet til 

stedet/strøkskarakteren og nær- og fjernvirkning må være en del av 
vurderingene. 

5.3. Grønnstruktur og landskap 
 Vurder om det er landskapselement eller grønnstruktur som kan tas vare på og inngå 

som en del av prosjektet 

https://www.ks.no/globalassets/aldersvennlighandbok-pdf.pdf
https://www.arkitektur.no/media/ji2ig4vf/aldersvennlig-stedsutvikling-ha-ndbok-24-01-20.pdf
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 Det har tidligere gått et vassdrag i området mellom BKB1 og BKB2 som nå ligger i rør 
(se eldre ortofoto). Området er utsatt for overvann, se utsnitt fra VAO-rammeplan 
tilknyttet plan 362 under. Vurder om overvannshåndtering mv kan gi nye 
bruksmessige og visuelle kvaliteter til området.  

 

 Figur 10 Utsnitt fra kartvedlegg til VAO-rammeplan for plan 362 - Områderegulering 
Myrane 

 Det må gjøres en vurdering av naturmangfold i området, jf. Naturmangfoldslovens §§ 
8-12.  

 Det må redegjøres for terrenginngrep og massebalanse. 
 

5.4. Kulturminner, verneverdig kulturmiljøer og landskap 
 Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Myrane var tidligere et 

jordbruksområde, og eventuelle spor fra denne tiden må omtales.  



16

5.5. Vassdrag 
 Det går et tidligere vassdrag som nå er lagt i kulvert innenfor planområdet. VAO-

rammeplanen må redegjøre for overvannshåndtering og flomveier. Se også pkt. 5.3. 

5.6. Samferdsel 
 Det er rekkefølgekrav knyttet til opparbeiding av veger og kollektivterminal i henhold 

til plan 362 – Myrane områderegulering. Rekkefølgekravene må videreføres i planen 
for Myraneparken. 

 Ferdsel for gående må vektlegges høyt i utformingen av planen. Det må legges stor 
vekt på gode snarvegforbindelser gjennom og til/fra planområdet til ulike målpunkt.  

 God tilrettelegging for syklende kreves. All sykkelparkering skal ha hensiktsmessig 
plassering nær inngangsparti. Ved etablering av nye bygg for mer enn 20 ansatte, skal 
det etableres innendørs sykkelparkering for ansatte med god tilknytning til 
garderobe- og dusjfasiliteter. Ved mer enn 5 boenheter er det også krav til innendørs 
sykkelparkering. Parkeringsareal for sykkel som legges i bod må komme i tillegg til 
annet bodareal (1,5 m2 pr. plass) (bestemmelsene pkt. 4.1.1.2 e). 

 Krav til parkering for bil fremgår av pkt. 4.1.1.2 i bestemmelsene til plan 362.  
 Universell tilkomst til kollektivknutepunkt må vektlegges. 
 Det må gjøres grundige vurderinger i forhold til behov for avkjørsler til tomten og 

hvor disse skal etableres. Dette må ses i sammenheng med ønsket om å lede minst 
mulig trafikk inn i området.  

5.7. Nærmiljø 
 Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil virke inn på naboer når det gjelder 

bl.a. solforhold, utsikt, innsyn, lysforurensning osb. 
 Vis hvordan prosjektet kan tilføre nye kvaliteter for nærmiljøet. 
 Trygg ferdsel i anleggsperioden må vurderes spesielt. Plan 362 setter krav til 

utarbeiding av rigg-, sikrings- og ferdselsplan for anleggsperioden (se pkt. 4.1.1.3 a). 
 Plan 362 setter krav til støyberegninger for det enkelte byggetrinn. Anleggsstøy skal 

ligge innenfor anbefalinger i støyretningslinjen (bestemmelsene pkt. 4.1.1.3. b). 

5.8. Barn og unge 
 Kravene til uteoppholdsareal for boenheter går frem av bestemmelsene pkt. 4.1.9.3. I 

korthet gjelder dette følgende: 
o 50 m2 pr. enhet, der maksimalt 40 % kan dekkes inn på tak/altan.  
o Alle enheter skal ha noe privat uteoppholdsareal.  
o Deler av arealkravet kan dekkes inn innenfor friområdet o_GF dersom 

universell tilgjengelighet fra boenheten.  
o Arealer må sikres gode solforhold og kvaliteter og ha funksjoner for 

småbarnslek og møteplass på tvers av generasjoner. Antall møteplasser og 
krav til opparbeiding må vurderes undervegs i planarbeidet. 

 Trygg ferdsel i og gjennom området er viktig. Unngå uoversiktlige krysningspunkt 
over trafikkert veg, legg til rette for snarveger utenom trafikkerte områder. 
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5.9. Helse 
 Universell utforming og tilgjengelighet er et viktig premiss for utvikling av området. 

Gode aktivitets- og møteplasser for alle aldre og årstider, muligheter for korte 
rundturer mv. må legges til grunn i samsvar med håndbøkene for aldersvennlige 
lokalsamfunn.  

 Estetikk, tilhørighet, identitet mm er viktige stikkord for folkehelsen og må 
gjenspeiles i utformingen av prosjektet. 

5.10. Energi og klima 
 Det er krav til at bebyggelsen skal tilknyttes felles nærvarmeanlegg. Anlegget skal 

kunne knyttes til et fremtidig fjernvarmeanlegg i Kleppestø. I samarbeid med BKK 
jobbes det med et mulighetsstudie i forhold til dette temaet. Dette vil måtte avklares 
nærmere i løpet av planprosessen. 

 Byggematerialer bør være fornybare og ha lavest mulig CO2-fotavtrykk. 

5.11. Samfunnssikkerhet 
Kommunens foreløpige vurdering er at følgende tema er aktuelle å vurdere nærmere som en 
del av ROS-analysen, men plankonsulenten må også ta en selvstendig vurdering på dette. 

 Overvann og flom – Overvannshåndtering og flomveier jf. ovennevnte. 
 Steinsprang – Mindre deler av BKB2 ligger innenfor fareområde for steinsprang, samt 

et område innenfor BKB1. 
 Trafikksikkerhet 

5.12. Kommunaltekniske anlegg 
 Områdeplanen stiller krav til at alle nye bygg innenfor bl.a. BKB1 og BKB2 skal 

tilknyttes felles rørbasert bossnett for nærings- og husholdningsavfall. Plassering av 
felles renovasjonspunkt(er) må avklares i detaljreguleringsplanen. Bestemmelsene til 
plan 362 setter krav til at bossnett skal kunne knyttes opp mot fremtidig bossterminal 
i Kleppestø. Dette er under vurdering, og må avklares i løpet av planprosessen. Det 
må utarbeides renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP). Uttale fra Bir må foreligge ved 
innsending av planforslaget til 1. gangs behandling. 

 Det er krav til VAO-rammeplan, jf. bestemmelsene pkt. 2.6. Flomveier i VAO-
rammeplanen for plan 362 må ivaretas. Lokal overvannshåndtering skal være et 
prinsipp for håndtering av overvann. Overflatevann skal søkes benyttet som element i 
de offentlige uterommene. 

 Det bør gjøres et trasèsøk for å få avklart hvor kulvert for tidligere bekk ligger. Det er 
også viktig å få avklart hvilken overdekning denne har. Dette bør avklares så tidlig 
som mulig da det har betydning for høyder mv. for videre prosjektering.  

 Utslipp: Askøy kommune oppfyller ikke rensekravene i dag, hverken for 
primærrensing eller sekundærrensing. Utslippstillatelsen til kommunen gir ikke 
tillatelse til utslipp fra ny bebyggelse før utslippene minst har gjennomgått 
primærrensing i påvente av at sekundærkravet kan oppnås. Det planlegges nye 
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avløpsanlegg på søre Askøy. Ved utbygging innenfor søre Askøy tettbebyggelse, før de 
nye avløpsrenseanleggene er satt i drift, stilles det krav om primærrensing ved 
godkjenning av ny bebyggelse. Prosjektering må vise at kravet er ivaretatt. Det vil ikke 
bli akseptert brukstillatelse forut for tilknytning til kommunale sekundærrenseanlegg, 
uten at privat rensetiltak som oppfyller primærrensekravet er etablert. 

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 i henhold til plan 362 
 Rekkefølgekrav for tiltak innenfor planområdet som gangveier, møteplasser mv.  
 Eventuelle rekkefølgekrav i forhold til utslipp jf. pkt. 5.12. 

Videre planprosess vil kunne føre til endrede vurderinger. 

5.14. Kart, planavgrensning mv 
 Uklare eiendomsgrenser må måles opp før innlevering av planforslaget dersom de er 

viktig for gjennomføringen av planen (gjelder eventuelt nordlig grense av gbnr. 7/13) 
 Planavgrensningen må utvides til å gjelde området med krav om felles 

reguleringsplan. Plankonsulenten oversender SOSI-fil av endret plangrense til 
kommunen. Etter en gjennomgang av denne sender kommunen SOSI-fil og plannavn 
til plankonsulenten. Planarbeidet kan deretter varsles. 

5.15. Vurdering av om tiltaket er omfattet av forskrift av 
konsekvensutredninger 

I planinitiativet er det gjort følgende vurdering av konsekvensutredningsplikten: 

Planforslaget vil regulere til kombinert næring/tjenesteyting og bolig. 
Byggeområdet er i planforslaget avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i gjeldende 
kommuneplan. Det er regulert til kombinert bolig/tjenesteyting BKB1 og BKB2 i 
områdeplanen for Myrane, planID 362. Planforslaget er i samsvar med 
overordnede planer, og gjeldende områdeplan for Myrane er konsekvensutredet. 
  
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger § 6 b) og 8 a) er det unntak fra 
konsekvensutredningsplikten for tiltak i vedlegg I og II for reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen 
er i samsvar med denne tidligere planen.  
 
Planforslaget er en reguleringsplan og omfattes ikke av § 6 a eller c.  
 
Planforslaget omfatter ikke planer eller tiltak etter andre lover som alltid skal 
konsekvensutredes og faller dermed ikke inn under § 7.  
 
Forslaget vurderes derfor til å ikke omfattes av konsekvensutredningsplikten. 
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Planmyndigheten slutter seg til denne vurderingen. Det forutsettes da at plan 362 legges til 
grunn for detaljreguleringen. 

5.16. Planprosessen og samarbeid / medvirkning 
 Avklaringer om kommunens tjenestebehov i området må gjøres som en innledende 

del av planprosessen.  
 Det bør legges opp til medvirkningsprosesser både mot barn og unge, men også mot 

eldre for å sikre gode kvaliteter i prosjektet. 
 Vurdere informasjonsmøter. 
 Grunneiere innenfor planområdet må bli involvert i planarbeidet. 
 Kommunen har et pågående arbeid med aldersvennlige lokalsamfunn. Resultater fra 

dette arbeidet bør innarbeides som en del av den videre planprosessen.   

Kommunen vurderer at følgende offentlige høringsinstanser bør varsles om planarbeidet: 
Statsforvalteren i Vestland, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, BIR og NVE.  

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) 

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 Multiconsult fra tidligere planprosesser, og vurderer 
kravet til fagkyndighet som oppfylt. 

8. Avklaringer og konklusjoner  

8.1. Avklaringer og konklusjoner det er enighet om 
Det er enighet om at planområdet utvides til å innbefatte BKB1 i sin helhet og BKB2. Det er 
videre enighet om å ha tett dialog videre i prosessen. Den videre planprosessen må avklare 
endelig innhold i prosjektet med hensyn til type tjenesteyting, andel boliger mv.  
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8.2. Vesentlige punkter det er uenighet om 
Ingen spesielle. 

8.3. Er det aktuelt å stoppe planinitiativet? 
Nei. 

8.4. Punkter som gjenstår å avklare 
Ingen spesielle. 

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 / utomhusplan. Det må utarbeides en detaljert illustrasjonsplan som 
bl.a. viser at kravene til universell tilgjengelighet og gode møteplasser kan oppnås. 

- 3D-illustrasjoner som viser volum i forhold til omgivelsene i forhold til maks 
utnyttelse 

- Sol-/skyggeanalyser. Skal dokumentere solforhold på uteoppholdsareal. Skal videre 
vise hvordan nabobebyggelsen sine solforhold blir påvirket. 

- Terrengprofiler / snittegninger / oppriss (typiske snitt som viser sammenhengen med 
sideareal. Det avtales nærmere i prosessen videre hvor disse bør tas) 

Utredninger: 

- Geologiske undersøkelser– utføres av fagkyndig 
- VAO-rammeplan – utføres av fagkyndig 
- Renovasjonsteknisk plan (RTP) 
- Behov for barnetråkk bør vurderes 

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.  

https://askoy.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/send-inn-reguleringsplan
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Det kan også være aktuelt for kommunen å delta på møter med andre offentlige instanser og 
evt. på informasjonsmøter. 

11.2. Undervegsmøter 
Kommunen ønsker å ha god dialog i planprosessen. 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 
Forslagsstiller ønsker å ha en kontinuerlig fremdrift og å starte opp planarbeid snarest. 
Fremdriften er foreløpig avhengig av tilbakemeldinger fra kommunen i forhold til innhold i 
prosjektet. 

Kommunen som planmyndighet viser ellers til de lovpålagte fristene i plan- og bygningsloven 
for planforslagets behandling etter innsending til 1. gangs behandling. 

11.4. Kontaktperson i kommunen 
Kontaktperson på plan og byggesak er Kjersti Møllerup Subba, 
kjersti.mollerup.subba@askoy.kommune.no, tlf. 56 15 8189. 
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