
 
 

 

Oppstartsmøte – planarbeid - Bokn 

Bestillingsskjema 
Plan- og bygningsloven § 12-8 

 

Karmøy kommune saksbehandler administrativ reguleringsarbeid for Bokn kommune. 

Henvendelser vedrørende regulering gjøres derfor direkte til Karmøy kommune.  

 

 

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». 

 

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. 

 

For at vi skal kunne forberede oss tilstrekkelig til oppstartsmøtet, ber vi om at skjemaet fylles 

ut i sin helhet. Skjemaet skal fylles ut av en fagkyndig. 

 

Ferdig utfylt skjema sendes: post@karmoy.kommune.no 

 

 

 

 

Ønsket navn på planen  Vågaheia 

Gards- og bruksnummer 7/1 

Størrelse på planområdet Ca 700 m²  

 

 

 

Møtedeltakere: 

 

Fagkyndig (firma og person) COWI, v/Lill-Tove Grønflaten 

Forslagstiller Tormod Våga 

Grunneier(e) Mona Våga 

Eventuelt andre deltakere  

E–post kontaktperson ltt@cowi.com 
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Beskrivelse av planinitiativ: 

 

Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med 

forespørsel om oppstartsmøte, jf. Forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Dette bestillingsskjemaet følger § 1 (a-l) i 

forskriften. Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre 

planarbeidet.  

 

 

Før du fyller ut, merk: 

 

• Dersom noen punkter under ikke er endelig avklart eller ikke berører planinitiativet, 

skal dette framkomme i tabellen under aktuelt punkt 

• 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 

• Planinitiativ (fullt utfylt bestillingsskjema) med vedlagte skisser skal gjøres offentlig 

tilgjengelig ved kunngjøring og varsling av planoppstart, jf. § 5 i Forskrift om 

behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

• Planprosess og plantype vil bli drøftet på møtet 

 

 

Redegjør for (beskriv så langt som nødvendig): 

a) Formål med planen Fjerne en liten del av vegen fra eks. reg.plan. Mindre 

reguleringsendring av plan Vågaheia. 

b) Planområdet, og vil planarbeidet 

få virkninger utenfor planområdet 

Planområdet vil omfatte "tomt 1" i plan Vågaheia. 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og 

andre tiltak 

Veg som er regulert inn på tomta ønskes regulert 

bort. 

d) Utbyggingsvolum og 

byggehøyder 

 

e) Funksjonell og miljømessig 

kvalitet 

 

f) Tiltakets virkning på, og 

tilpasning til, landskap og 

omgivelser 

 

g) Forholdet til kommuneplan, evt. 

gjeldende reguleringsplaner, 

retningslinjer og pågående 

planarbeid 

Endringen er ihht kommuneplan. Det vil bli en 

mindre reguleringsendring av plan Vågaheia. 

h) Vesentlige interesser som berøres 

av planinitiativet 

 

i) Hvordan ivareta samfunns-

sikkerhet, blant annet gjennom å 

forebygge risiko og sårbarhet 

Forholdende endres ikke fra eksisterende situasjon. 

j) Hvilke offentlige organer og andre  



 
interesserte skal varsles om 

planoppstart  

(Se vedlagte varslingsliste, list 

opp de aktuelle i høyre kolonne) 

k) Prosess for samarbeid og 

medvirkning fra berørte 

myndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte 

Naboer er varslet, og de samtykker til endringen. 

l) Vurdering av om planen er 

omfattet av forskrift om 

konsekvensutredning. Hvordan 

blir i tilfelle kravene ivaretatt? 

(Husk begrunnelse!) 

Reguleringsendringen er i tråd med 

kommuneplanen, og det utløser derfor ikke krav om 

KU. 

 

 

 

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

ikke avtale oppstartsmøte.  

 

Utfylt bestillingsskjema skal gjøres tilgjengelig ved varsel om planoppstart 

(planinitiativ) sammen med referat fra oppstartsmøtet. 

 

 

 

 

Annen informasjon: 

 

Ikke nødvendig å fylle ut dersom det ikke er aktuelt 

 

Andre deltakere som forslagstiller 

ønsker fra kommunen 

 

Ønsket møtedato 

(gjerne mer enn ett forslag og 

minimum 14 dager fra dags dato) 

 

Andre punkter forslagstiller ønsker å 

kommentere spesielt 

 

 

 

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. 

  



 
 

 

VARSLINGSLISTE BOKN KOMMUNE.  

 

Rev. 11.09.18 – aaho 

 

SKAL ALLTID VARSLES 

Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 sentrum 

4001 STAVANGER 

firmapost@rogfk.no 

 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 sentrum 

4001 STAVANGER 

fmropost@fylkesmannen.no 

Statens Vegvesen  

Region Vest 

Askedalen 4 

6863 LEIKANGER 

firmapost-vest@vegvesen.no 

Haugaland Kraft AS Postboks 2015 

5504 HAUGESUND 

post@hkraft.no 

Telenor ASA (kun e-post) kabelnett@telenor.com 

Mattilsynet – Haugalandet Felles postmottak - Pb. 383  

2381 BRUMMUNDAL 

postmottak@mattilsynet.no  

 

   

SKAL VARSLES DERSOM PLANOMRÅDE GRENSER TIL SJØ/VANN:  

Karmsund Havn IKS  Pb. 186, 5501 HAUGESUND postmottak@karmsund-havn.no 

Kystverket Vest Pb. 1502, 6025 ÅLESUND post@kystverket.no  

Fiskeridirektoratet  

 

Postboks 185 Sentrum 

5804 BERGEN 

postmottak@fiskeridir.no 

Fiskarlaget Vest Slottsgaten 3, 5003 BERGEN vest@fiskarlaget.no 

   

VARSLES DERSOM DE ER AKTUELLE 

Direktoratet for mineral- 

forvaltning 

Postboks 3021 Lade 

7441 TRONDHEIM 

mail@dirmin.no 

 

Stiftelsen Stavanger 

Bispedømme  

Lagårdsveien 44 

4010 STAVANGER 

stavanger.bdr@kirken.no 

 

Kolumbus AS Postboks 270  

4002 STAVANGER 

reguleringer@kolumbus.no 

Syklistenes Landsforening  

avd. Haugaland 

v/Knut Selsaas 

Stangevn. 11 

4260 TORVASTAD 

haugalandet@syklistene.no 

 

Statoil ASA 

 

Postboks 8500 

4035 STAVANGER 

labre@statoil.no 

 

Gassco AS 

 

Postboks 93 

5501 HAUGESUND 

contact@gassco.no 

 

Haugesund kommune Postboks 2160 

5504 HAUGESUND 

postmottak@haugesund.kommune.no 

Tysvær Kommune Postboks 94, 5575 AKSDAL post@tysver.kommune.no 

Karmøy kommune Rådhuset, pb 167,  

4291 Kopervik  

post@karmoy.kommune.no 
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Fortidsminneforeningen -

Haugaland lokallag  

v/Rune Johnsen 

Rektor Steens gate 12 

5531 HAUGESUND 

haugalandet@fortidsminneforeningen.no 

 

Friluftsrådet Vest  

 

Postboks 63, 5575 AKSDAL post@friluftsradetvest.no 

Seniorrådet/Rådet for eldre 

og funksjonshemma, 

v/Sigmund Alvestad 

Lodavegen 321, 

5561 Bokn 

sigmund@kleivaa.no 

 

Bokn kyrkjelege fellesråd, 

v/Jan Magne Moi 

Susortvegen 240, 

5565 Tysværvåg 

Jan.magne.moi@bokn.kommune.no 

 

   

 

Organisasjoner og  

Velforeninger  

https://www.bokn.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/lag-

og-organisasjonar/ 
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