
  Oppstartsmøte for planarbeid i   
  Hustadvika kommune 

 
 
Detaljregulering for Bud – Kjekså bobilparkering 
_____________________________________________________________ 

Møtet 
Tid: Onsdag 23.11.2022 kl. 10:00-11:30 
Sted: Glassburet, Hustadvika kommune 
Til stede på møtet:  
Hustadvika Panorama AS: Jan Roger Lindseth, David-Andre Bruun og Frank Drågen 
Sweco: Andrine Kylling og Torill Einara Nerbøvik, Arealplanleggere,  
Hustadvika kommune: Tina Skarseth (Hustadvika kommune) og Mona Skram Rustad, 
saksbehandler Hustadvika kommune. Ragnhild Elin Aas, enhetsleder kultur Hustadvika kommune, 
var med i deler av møtet. 

Formalia 
Om planen 

Plannavn: Detaljregulering for Bud – Kjekså bobilparkering 
Planident: 202211 
Saksnummer: 2021/3382 
Plantype: Detaljregulering 

 
Fagkyndig plankonsulent: 

Navn: Sweco v/Andrine Kylling og Torill Einara Nerbøvik 
Adresse:  
Telefon: 98 88 38 18 (Andrine) 
E-postadresse: andrine.kylling@sweco.no og torilleinara.nerbøvik@sweco.no  

 

Tiltakshaver: 
Navn: Hustadvika Panorama v/Jan Roger Lindseth 
Adresse:  
Telefon:  
E-postadresse: jan.roger.lindseth@hyundai-di.com  

 

Saksbehandler Hustadvika kommune: 
Navn: Mona Skram Rustad 
Adresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 
Telefon: 418 61 795 
E-postadresse: mona.rustad@hustadvika.kommune.no  

 

 



Gebyrmottaker: 
Navn: Hustadvika Panorama v/Jan Roger Lindseth 
Adresse:  
Telefon:  
E-postadresse:  

 

Planinitiativ 
Forskrift om behandling av private planforslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 
trådte i kraft 1.1.2018 med bakgrunn i lovendringene som kom 1. juli 2017.  

Målet med planinitiativet er å etterstrebe flest mulige avklaringer og få flest mulige relevante 
synspunkter og problemstillinger opp på bordet i forkant av kunngjøring av planoppstart og 
identifisere mulige interessekonflikter.  

Kommunen mottok planinitiativ fra forslagsstiller 25.10.2022. Etter en tilbakemelding på 
planinitiativet fra saksbehandler mottok kommunen revidert planinitiativ 10.11.2022. 

a) Formålet med planen 

Forslagsstillers beskrivelse: Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 
bobilparkering med tilhørende servicebygning på gbnr. 106/64 i Hustadvika kommune. 

Kommunens tilsvar: Tiltaket er ikke i tråd med overordnet plan. Ønsket tiltak ble derfor lagt fram 
for politisk vurdering i plan- og økonomiutvalget i Fræna kommune den 20.09.2018, utvalgssak 
56/2018. Vedtaket ble at Fræna kommune ser positivt på planene om å regulere og opparbeide et 
område for bobilparkering på gbnr. 106/64 nord for fv. 235 ved Kjekså.  

Oppstartsmøte: - 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Forslagsstillers beskrivelse: Planområdet ligger ved Kjekså, i underkant av en kilometer nordøst 
for Bud sentrum, i retning Bergset og Hustad. Plangrense er foreslått å følge eiendomsgrensen, med 
utvidelse utenfor eiendomsgrensen i vest. Dette for å ha mulighet for utbedring av avkjørselen til 
området. Detaljert plangrense avklares i oppstartsmøtet.  

Av virkninger utenfor planområdet vet de per nå at det visuelle uttrykket til området vil endres. 
Dette vil i hovedsak påvirke brukere av kyststien og fylkesvegen, og vil være et tema i planarbeidet. 

Kommunens tilsvar: Kommunen ønsker at planområdet utvides noe nordover slik at den 
innlemmer kyststien. Dette fordi det blir lettere å se tiltakets plassering i forhold til stien.  En faktor 
som har vært uttalt i møte med Statsforvalteren, Statens vegvesen og Møre og Romsdal 
fylkeskommune har vært at bebyggelsen må legges inn i terrenget, og at terrengtilpasning er 
avgjørende.  

Oppstartsmøte: Kommunen oppfordrer til nær dialog med regionale myndigheter når det gjelder 
plassering og utforming av bygg innenfor planområdet. Enhetsleder for kultur supplerte med at en 
regulering av kyststien samt noe areal på hver side av denne til grøntområde kanskje vil gjøre det 
juridisk enklere å tillate enkle tiltak i form av sittebenker. Det vil også bli lettere å se de ulike 
tiltakene i sammenheng.   

Man kom inn på grunnavtaler for bruk av kyststien med bakgrunn i om man skal regulere kyststien 
som en turveg eller som et grøntareal. Kommunen sjekker opp og tiltakshaver og konsulent 
vurderer.  
 



c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Forslagsstillers beskrivelse: Det er ønskelig å etablere et parkeringsområde med høy kvalitet og 
godt servicetilbud. For å tilpasse prosjektet til terrenget i området er det planlagt parkering på to 
nivåer. Vegetasjon og høydedrag mot vegen beholdes som skjerming.  

Servicebygningen skal være et sanitærbygg for parkeringens gjester, i tillegg er det ønskelig med et 
samarbeid med kommunen, fylket og reiselivet for å få allment tilgjengelige toaletter i bygningen.  

Mulighet for å tilrettelegge for at turistbusser kan parkere og benytte anlegget vil vurderes som del 
av prosjektet. Andre etasje på bygningen vil ha et forsamlingslokale med panoramavinduer ut mot 
havet. På toppen av bygningen er det planlagt en takterrasse med glassrekkverk. 

Kommunens tilsvar: Har dere vurdert å anlegge en lekeplass innenfor området?  

Oppstartsmøte: Tiltakshaver har sett på muligheten for å anlegge lekeplass ut fra målgruppen. 
Målsettingen med prosjektet er å etablere bobilparkering med høy kvalitet, og det er blant annet 
vurdert gapahuk og en form for lekeapparat, men da av en annen type enn den man finner på Bud 
Camping.  

Tilrettelegging for buss er arealkrevende og kan bli vanskelig. En slik løsning må evt. bli i samråd 
med kommunen. Vil være behovsavhengig. Vi vet at Hurtigruten kjører passasjerene sine på 
sightseeing når de ligger til kai. Tiltakshaver går i tenkeboksen. Et evt. samarbeid med kommunen 
om bruk av toalettfasiliteter for brukerne av kyststien vil vurderes fortløpende i prosessen med 
enhetsleder for kultur. Dette blir et kostnadsspørsmål.  
 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Forslagsstillers beskrivelse: Servicebygningen vil ha to etasjer og ligge inntil terrenget slik at det 
blir atkomst fra bakkeplan til begge etasjene. Det vil vektlegges å utforme en bygning av god 
estetisk kvalitet som passer inn i terrenget. Nærmere planlegging av byggehøyder og utforming vil 
gjennomføres i forbindelse med planprosessen og fastsettes i reguleringsplanen. Det ligger ved 
noen illustrasjoner i planinitiativet som viser foreløpige planer for volumet til servicebygningen. 

Kommunens tilsvar: Det er ønskelig at servicebygget er så lite synlig som mulig. Det kan for 
eksempel brukes stein til å skare opp veggen mot øst slik at bygget går mer i ett med terrenget.  

Tiltakshaver oppgir ingen byggehøyder i planinitiativet, det vil derfor være vanskelig for 
kommunen og regionale myndigheter å kommentere dette på nåværende tidspunkt. Med bakgrunn 
i dette vil det være viktig med god dialog med kommunen og regionale myndigheter i forkant av 
offentlig ettersyn slik at det legges opp til omforente og akseptable løsninger til planforslaget skal 
ut på høring.  

Oppstartsmøte: Kommunen og de fleste regionale myndigheter er opptatt av det visuelle ettersom 
dette ligger på strekningen for Nasjonal turistveg. Servicebyggets vegg mot Vikan kan kles i 
naturstein for å gå mer i ett med omgivelsene. De naturlige høydene innenfor planområdet 
skjermer for parkeringsplassene og bygget vil nesten forsvinne. Det vil være enkelt å skjule det som 
blir synlig utover naturlig skjerming. Det legges opp til flatt tak og glassrekkverk. Fargevalg på 
servicebygget vil også være viktig. Dette kan det settes bestemmelser om i 
reguleringsbestemmelsene.  
 



e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Forslagsstillers beskrivelse: Planområdet ligger i naturskjønne og storslåtte omgivelser. 
Området er preget av tidligere aktivitet og med gode valg kan områdets kvaliteter forbedres i 
planprosessen. Tema det kan være aktuelt å utrede nærmere er støy/vegstøy, luftkvalitet og 
tilpasning til nærmiljøet.  

Kommunens tilsvar: - 

Oppstartsmøte: Enhetsleder for kultur nevnte også til trivsel, livskvalitet og folkehelse som 
miljømessige kvaliteter.  
 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Forslagsstillers beskrivelse: Det vektlegges god tilpasning til terrenget og landskapet i området. 
Terrassering av parkeringsplassen og en bygning som ligger inntil terrenget er vesentlig for å 
minimere terrenginngrep og oppnå gode kvaliteter.  

Terrenget og vegetasjonen nærmest fylkesvegen vil beholdes som skjerming. I reguleringsplanen vil 
det legges inn en byggegrense på 50 meter fra fylkesvegens senterlinje som sikrer sonen langs 
vegen. Dette vil være i tråd med Møre og Romsdal fylkeskommune sin tilbakemelding i brev datert 
14.09.2021.  

Planområdet ligger innenfor et nasjonalt viktig kulturlandskap. I tillegg har fylkesvegen som går 
forbi planområdet status som Nasjonal turistveg. Landskapsverdiene utredes i planbeskrivelsen, og 
evt. behov for avbøtende tiltak fremkommer av planen.  

Store deler av eiendommen består av et planert område som er brukt til lagring. I et område øst for 
høydedraget Juldagskua er det registrert naturtype kystlynghei av moderat kvalitet. Langs 
fylkesvegen er det registrert en artsrik vegkant som er en viktig naturtype. Lokaliteten består av 
kantsonene ca. en meter på hver side av vegen.  
Kommunens tilsvar: Det springende punktet er å få til en god terrengtilpasning av servicebygg og 
parkeringsplasser. Vi forutsetter som tidligere nevnt god dialog med kommunen og regionale 
myndigheter i forkant av offentlig ettersyn slik at det legges opp til omforente og akseptable 
løsninger til planforslaget skal ut på høring. Flott at landskapsverdiene og naturmiljøet skal 
utredes nærmere. 

Oppstartsmøte: Konsulentene og tiltakshavere skulle på befaring etter oppstartsmøtet og vil da 
sjekke hvorvidt det fortsatt er kystlynghei i området.  

 

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

Forslagsstillers beskrivelse: Regional delplan for klima og energi og Regional delplan for 
attraktive byer og tettsteder er regionale planer av betydning for planarbeidet.  

Gjeldende kommuneplan i området viser at arealet er avsatt til LNF-område. Det er ingen 
gjeldende planer i eller i nærheten av planområdet.  
 



Kommunens tilsvar: Som nevnt over ble ønsket tiltak lagt fram for politisk vurdering i plan- og 
økonomiutvalget i Fræna kommune den 20.09.2018, utvalgssak 56/2018. Vedtaket ble at Fræna 
kommune ser positivt på planene om bobilparkering på Kjekså.  

Hustadvika Panorama fikk videre innvilget sin søknad om støtte fra næringsfondet til utarbeidelse 
av reguleringsplan i møtet for Hovedutvalg teknisk, miljø og næring, 03.11.2022, sak 33/2022. 

 

Reguleringsplan for Bud – Bergset, gang- og sykkelveg, alt. 2 går forbi planområdet, og den nye 
planen må kople seg på denne da planen skal vise tilkomst fra offentlig veg.  

Oppstartsmøte: Enhetsleder for kultur gjorde oppmerksom på at utvikling av Kjekså 
bobilparkering står på tiltaksplanen i Masterplan for Reiseliv i Hustadvika 2020-2032. Nasjonale 
turistveger har også utarbeidet en verdi- og sårbarhetsanalyse for Statens vegvesen, 
Turistvegprosjektet, av Østengen & Bergo landskapsarkitekter as. Denne viser at området for 
Kjekså bobilparkering ligger innenfor sekvens 18 Fagervika – Bud som er vurdert til å være middels 
verdifull og middels sårbar.  
 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Forslagsstillers beskrivelse: Friluftsliv (kyststien), kulturmiljø (det er ikke kjente kulturminner 
innenfor området bortsett fra ett nordøst for planområdet) og barn- og unges interesser (ikke 
hensyn utover bruken av kyststien).  

Kommunens tilsvar: Som tidligere nevnt kan det vurderes å anlegge en lekeplass.  

Oppstartsmøte: Vil bli vurdert.  
 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

Forslagsstillers beskrivelse: Det skal utarbeides ROS-analyse. Det er ikke spesielle tema som 
utpeker seg som utfordrende på nåværende tidspunkt i planprosessen. Planområdet ligger under 
marin grense, men området har lite løsmasser, kun humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn. 
Det er derfor ikke ustabile grunnforhold innenfor området. 

Kommunens tilsvar: Fint at det er gjort en innledende vurdering av ROS-tema.  

Oppstartsmøte: - 
 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om oppstart 

Forslagsstillers beskrivelse: Naboer, Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statens vegvesen, lokalt kraftselskap, NVE og Mattilsynet.  

Kommunens tilsvar: Interne høringsparter i Hustadvika kommune er barn- og unges 
representant v/Ellen Marie Krakeli, Plan og byggesak, kommuneplanlegger v/Linn Eidem Myrstad, 
Bygg og Eiendom v/Ingunn Marie Mathisen, kommunalteknikk v/Jan Henry Kristensen og Brann 
og beredskap v/Finn Kjetil Viken. Grendautvalget for Bergset/Bud/Gule v/Ketil Pedersen skal også 
varsles.  

Oppstartsmøte: Kommunen lager adresseliste og sender over til konsulent før melding om 
oppstart. Sendes over når kommunen har mottatt forslag til annonse.  
 



k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 

Forslagsstillers beskrivelse: Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens 
krav til informasjon og medvirkning; varsel om oppstart, annonsering i avis og brev til berørte 
parter, kunngjøring på kommunens nettside og offentlig ettersyn av planforslaget. Det anses ikke å 
være spesielle interessekonflikter ved regulering av arealet. Dersom det skulle vise seg å være 
behov, legges det opp til et informasjonsmøte i planprosessen.  

Kommunens tilsvar: Ok. 

Oppstartsmøte: - 
 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Forslagsstillers beskrivelse: Etter § 4 i Forskrift om konsekvensutredning (KU) skal forslagsstiller 
vurdere om planforslaget faller inn under kriteriene for KU. Forslagsstiller kan ikke se at 
reguleringsplanen i tidligfase kommer inn under tiltak listet opp i forskriftens og/eller vedlegg I 
eller II.  

Kommunens tilsvar: Kommunen kan heller ikke se at tiltaket faller inn under noen av 
oppfangskriteriene i Forskrift om konsekvensutredning. 

Oppstartsmøte: - 
 

 

Planstatus og tilgrensende planer 
 
Forhold til evt. eksisterende og tilgrensende planer: 

Reguleringsplan for Bud – Bergset, gang- og sykkelveg, alt. 2 går forbi planområdet (rød sirkel): 

 
 



Offentlig infrastruktur i området                                 
                             

 

 

 



Lyseblå: Drensrør overvann 160 PVC 
Lilla: Spillvann 75 PVC 
Mørkeblå: Pumpeledning spillvann 75 PVC 
Lysegrønn: Vannledning 160 PVC 
 

Driftsleder Kommunalteknikk mener det ble lagt opp en pumpeledning for kloakk i området slik at 
det i fremtiden skulle være mulig å etablere en pumpestasjon og pumpe til Bud. Det ble også lagt opp 
tilgang til en større vannledning slik at brannbehovet skulle være ivaretatt.  

Ta kontakt med stian.hustad@hustadvika.kommune.no for vurdering av kapasitet på 
brannslukkevann, informasjon om muligheten til å kople seg på kommunale VA-anlegg, samt 
godkjenning av skisse for avkloakkering og overvannshåndtering. 
 

Sentrale grunneiere og eiendomsgrenser  
Sentrale grunneiere i planinitiativet (GID):   

- Møre Codfish Comp AS: gbnr. 106/64 
- Gunder Viken: gbnr. 106/1 
- Gunnar Hustad: gbnr. 103/55 
- Møre og Romsdal fylkeskommune: gbnr. 112/514 

Dersom det er uklare grenser i/langs planområdet oppfordres det til at grensene blir klarlagt 
gjennom en oppmålingsforretning. For gbnr. 106/64 er grensene oppmålt, jf. kartutsnitt under.  

 

 



 

 

Plandokumenter  
 

Plankart 

Navn på planen: 

Detaljregulering for Bud – Kjekså bobilparkering 

 

Detaljeringsgrad:  

En detaljregulering skal vise takvinkel, høyde, parkeringsplasser, garasje,  

vegløsning, inn- og utkjøring til feltet, renovasjonsanlegg (søppelhåndtering),  

eventuelt plassering av nettstasjon, område for eksisterende og  

framtidig vegetasjon, behandling av eksisterende vegetasjon,  

vise grøntområder, lekeområder, anlegg som pumpeanlegg,  

støttemurer og lignende samt konsekvenser for naboeiendommer,  

der faren for økt støyinnfall og tap av utsikt skal vurderes spesielt. 

 

Avgrensing av planområdet:   

Planforslaget må tilfredsstille de nasjonale kvalitetskravene til en digital reguleringsplan, jf. 

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD). Sjekkliste for 

tekniske krav til reguleringsplan oversendes etter oppstartsmøte.  

 

Dersom innlevert planforslag ikke tilfredsstiller kravene spesifisert i sjekklisten over 

karttekniske krav til reguleringsplaner, vil planutkastet bli returnert forslagsstiller som må 

korrigere planutkastet før ny oversendelse til kommunen.  

 

Planen skal vise tilkomst til offentlig veg 

Ev. kommentar: Planen skal knytte seg til fv. 6060, Bergsetvegen. 

 

Dersom planområdet ligger i tilknytning til sjø, skal også tilgrensende sjøareal reguleres. 

Ev. kommentar: Ikke aktuell problemstilling.  

 

Husk å regulere inn byggegrenser, både langs sjø- og vassdrag og veg.  

Dersom byggegrense mot offentlig veg ikke kommer frem av plankart eller bestemmelser, 

slår Veglovens § 29 inn.  

Dersom byggegrense mot sjø- og vassdrag ikke kommer frem av 

plankart eller bestemmelser, gjelder byggeforbudet i 100-meters- 

beltet.  

 

Digitale grunnkart kan bestilles her.   



Reguleringsbestemmelser  

Reguleringsbestemmelsene må være i samsvar med reguleringsplankart og 

planbeskrivelse. Hustadvika kommune bruker regjeringen.no sin mal for  

reguleringsbestemmelser med noen tillegg.  

 

Planbeskrivelse 

Hustadvika kommune bruker regjeringen.no sin sjekkliste for planbeskrivelse.   

ROS-skjemaet 

Vær oppmerksom på at det skal krysses av for «Ja» bare dersom det er knyttet risiko til 

emnene på lista. Dersom «Ja», må det innarbeides avbøtende tiltak i planen 

(rekkefølgekrav og evt. i plankartet). 

 

 
Alle maler oversendes i etterkant av oppstartsmøtet. Ta kontakt med saksbehandler for adresseliste 
når det er klart for melding om oppstart for å få en oppdatert liste. Forslagsstiller utarbeider forslag 
til avisannonse, varslingsbrev og kart med planavgrensning (også SOSI-format). Dette sendes til 
kommunen for godkjenning før oppstart kan varsles.  

Forslagsstiller skal dokumentere svar fra kontaktpersoner i kommunen når det gjelder kapasitet 
kommunale VA-anlegg, godkjent skisse for avkloakkering og overvannshåndtering, 
brann/ulykkesberedskap samt vurdering skolekapasitet og barnehagekapasitet dersom dette er  
aktuelle problemstillinger.  

 

Andre tema det skal tas stilling til i oppstartsmøtet jf. forskrift om 
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven, §2  

 
Ja 

 
Nei 

Hvordan skal det tilrettelegges for samarbeid, medvirkning og samfunssikkerhet? 
 
Ev. kommentar:  
Se punkt i, j og k i planinitiativet.  
Vurdering av løsning for atkomstveg (bredde og stigning) og oppstillingsplass 
sendes til Finn Kjetil Viken på finn.viken@hustadvika.kommune.no 
Se også Retningslinjer for tilrettelegging for brann og redningstjenesten 

  

Omfattes planen av forskrift om konsekvensutredning? Evt. opplegg for arbeidet 
frem til en slik utredning foreligger?  
 
Ev. kommentar:  
Jf. punkt l) om vudering av ku i planintiativet.  
 
 
 

 X 



 Ja Nei 
Skal det utarbeides andre utredninger om bestemte temaer? 
Hvem skal utarbeide disse? 
   
Ev. kommentar: Ikke som vi kjenner til på nåværende tidspunkt. Kan bli aktuelt.  

 X 

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

 X 

Hva skal kommunen bidra med underveis i planarbeidet?   
 
Ev. kommentar: 1) Kommunalteknikk undersøker muligheten for å sette ned 
fartsgrensen 2) Enhetsleder for kultur sjekker opp gyldigheten av grunneieravtale 
på bruk av kyststien, evt. fornyer den gamle.      

X  

Er det behov for senere dialogmøter mellom forslagsstiller og kommunen? 
 
Ev. kommentar: Dette tar vi som det kommer. Kommunen stiller på møter ved 
behov.         

  

Fins det en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet? 
 
Ev. kommentar:  
      

 X 

Kan det være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningslovens § 12-8 
andre ledd?  
 
Ev. kommentar:     

 X 

Er saken aktuell for regionalt planforum? 
 

 X 

Er kravet til fagkyndighet oppfylt?  
Evt. vurdering: Viktig at tiltakshaver gjør en vurdering.  

X  

 

Prosessen videre 
Informasjonsflyt: Kommune og forslagstiller med kopi til tiltakshaver. 

Ved melding om oppstart skal kommunen (postmottak) stå som kopimottaker av innspill. 

Kommunen avslutter saker hvor det er mer enn ett år siden sist kontakt mellom kommune-
konsulent.  

Dersom kommunen ikke har mottatt komplett planforslag innen tre år etter melding om oppstart, 
må det meldes ny oppstart på planarbeidet.  

Manglende oppfyllelse av krav 
Dersom planforslaget (kart, bestemmelser og planbeskrivelse) er mangelfullt, eller forslagsstiller ikke 
tilfredsstiller kravene gitt i første gangs tilbakemelding, vil det tilfalle et gebyr for hver mangelfull 
innsending, jf. det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ for reguleringsplaner. Gebyret/gebyrene 
fastsettes på grunnlag av de satsene som gjelder på det tidspunkt komplett planforslag er mottatt av 



kommunen. Ved innsending av reviderte dokumenter må planforslaget oversendes i én komplett 
innsending.  

Behandling etter offentlig ettersyn 
Ved omfattende endringer gjennomfører forslagsstiller påkrevde utredninger og endringer i planen 
etter instruks fra administrasjonen i kommunen. Dersom planforslaget må endres, gjelder samme 
krav til kvalitet og dokumentasjon som ved første innsendelse av planforslaget. Gebyr vil tilfalle pr. 
mangelfulle innsending. 

Ellers 
Saksbehandler har videreformidlet til kommunalteknikk at de må undersøke muligheten for å sette 
ned fartsgrensen, og til enhetsleder for kultur at hun sjekker opp gyldigheten av grunneieravtale på 
bruk av kyststien, evt. går i gang med en dialog for å fornye den gamle.  

 

 

Vedlegg: 
Mal for oppsett av reguleringsbestemmelser 
Sjekkliste for planbeskrivelse  
Sjekkliste ROS 
Sjekkliste tekniske krav til reguleringsplan 


