
 

 
Oppstartsmøte – planarbeid 

Bestillingsskjema 
Plan- og bygningsloven § 12-8 

 

Plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 krever at det forut for oppstart av 

reguleringsplaner avholdes et formelt oppstartsmøte: «Når forslagsstilleren er en annen 

enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. 

Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet». 
 

For at vi skal kunne forberede oss tilstrekkelig til oppstartsmøte ber vi om å få tilsendt 

følgende materiale: 

 

Kort presentasjon av området: 

 

 -fyll inn i denne kolonnen 

Gards- og bruksnummer 11/9 og 11/297 i Bokn kommune 

Bakgrunn for planarbeidet Innsendte byggesøknader ble anbefalt endret til 

omregulering.  

Hovedintensjonen i planforslaget Legge til rette for trinnvis utbygging samt en 

fleksibel plan 

Forhold til gjeldende kommuneplan I dag regulert til boligformål 

Grunneier(e)  Mæland Bygg, Kjell T Bryningsland 

 

 

Deltakere: 

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl § 

12-3, og at fagkyndig skal delta på oppstartsmøte. Fra kommunen stiller alltid 

saksbehandler samt en annen representant fra administrasjonen, som regel 

forvaltningssjefen. 

 

Fagkyndig Bjørn Bendixen Leinebø 

Forslagstiller VestlandsHus AS 

Grunneier(e) Mæland Bygg 

Eventuelt andre deltakere Bokn kommune 

E – post kontaktperson bjorn.leinebo@vestlandshus.no 
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Utfyllende informasjon: 

Det må legges ved en enkel ideskisse som grovt viser ønsket tiltak 

Forslagstiller skal vurdere om det vil bli krav til konsekvensutredning jf. Forskrift om 

konsekvensutredning § 9. Vurderingen skal begrunnes. Planprosess og plantype vil 

bli drøftet på møtet. 

 

 Fyll inn med foreløpige verdier 

Antall enheter Antatt samme som gjeldende plan 

BYA/BRA 30-40%/30-40% 

Byggehøyder Standard PBL, 9 meter møne- og 8 meter 

gesimshøyde. 

Bygningstype (eneboliger, 

konsentrert, industrihaller  etc) 

Frittliggende eneboliger og opptil firemannsbolig 

(frittliggende småhusbegbyggelse). 

Vurdering med begrunnelse av KU 

gjort av forslagstiller i henhold til 

Forskrift om konsekvensutredning § 

9.  

Gjeldende reguleringsplan er området allerede 

regulert til bolig og ingen aktuelle rivningsarbeider 

siden området ikke er bygget ut. Hensyn til E39 og 

støysone må tas. Ingen vesentlige virkninger mtp 

reststoff, utslipp og avfall ut over det som kommer 

av oppføring av nye boenheter. Ingen ventede 

virkninger i bruk av naturressurser. 

 

 

Dersom overnevnte informasjon ikke er oppgitt/skisse mangler, vil kommunen 

ikke avtale oppstartsmøte.  

 

 

Annen informasjon 

Ikke nødvendig å fylle ut dersom det ikke er aktuelt 

 

Andre deltakere som forslagstiller 

ønsker fra kommunen 

Kan en representant fra Bokn kommune også 

møte? 

Ønsket møtedato 

(gjerne mer enn ett forslag og 

minimum 14 dager fra dags dato) 

Mandag til torsdag uke 43, helst midt på dag pga 

reise 

Andre punkter forslagstiller ønsker å 

kommentere spesielt 

- Vi ønsker noe mer fleksibilitet i arealene 

med frittliggende småhusbebyggelse fra 

enebolig opp til firemannsbolig 

- Noe høyere byggehøyder, dagens er ganske 

strenge 

- Rekkefølgebestemmelser tilpasset en 

trinnvis utbygging 



- Atkomst til nabo i sør, her må vi se på 

høyder og vegnorm for en best mulig 

løsning 

- Videreføring av deler av gjeldende 

reguleringsplan der dette er naturlig 

 

 

Det kan ved særlige behov avtales telefonmøter eller møter via skype/andre digitale 

medier. I så tilfeller ber vi om at forespørsel om dette kommer i boks over om «andre 

punkter». Vi vil da ta kontakt for nærmere detaljer. 

 

Det betales ikke noe til kommunen for avholdte oppstartsmøter. Informasjon om 

Karmøy kommunes gebyrer for behandling av innsendt planforslag finnes på 

kommunens hjemmesider, under fanen «Aktuelt» og avgifter/gebyr. 


